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Informační zpravodaj města

JESENICKÝ
OBČASNÍK

2. 2. 2019 Dětský karneval

Základní škola a mateřská škola Jesenice
Nabídka pracovní pozice
Od 26. 8. 2019 přijmeme na naši školu kvalifikovaného učitele/ku MŠ.
Nabízíme:
 Platové zařazení dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb., v aktuálním znění
 Příspěvek na stravu a na penzijní připojištění
Nabídky včetně strukturovaného profesního životopisu zasílejte spolu s kontaktem do
30. 4. 2019.
Kontakt: tel.: 724 926 290, e-mail: konir@zsjesenice.cz, Školní 323, 270 33 Jesenice

Zápis do ZŠ
1. 4. 2019 od 15.00 do 18.00 hodin, místo konání: budova I. stupně ZŠ

Sběr papíru: 25. – 28. 3.
Akce základní školy
15. 1.
25. 1.
30. 1.
30. 1.
31. 1.
2. 2.
5. 2.
6. 2.
7. 2.
7. 2.
13. 2.
15. 2.
17. – 22. 2.

bruslení na rakovnickém zimním stadionu: 5. tř.
skok do výšky: zařazeno do soutěže O nejaktivnějšího sportovce
truhlářský workshop – jesenická truhlárna: 7. tř.
přednáška pro rodiče: Kompetence pro buducnost
rozdání opisu vysvědčení
Dětský karneval
běžky 9. tř. – Plaveč, Drahouš, Tlestky (15 km)
beseda s hasiči: 7. tř.
běžky 8. tř. – Plaveč, Hubert, Drahouš, Tlestky (18 km)
turnaj v piškvorkách: I. st.
matematická soutěž Pangea: 5. tř.
šplh: zařazeno do soutěže O nejaktivnějšího sportovce
lyžařský výcvikový kurz: České Hamry (Krušné hory)

Úspěchy žáků
13. 2. Okresní kolo olympiády v anglickém jazyce
kat. I.A, 20 s., 9. místo: Jana Chalupová (7. tř.)
kat. II.A, 23 s., 10. místo: Petr Jankura (8. tř.)
7. 2. Turnaj v piškvorkách: I. stupeň
mladší žáci
1. místo: Michal Rezanka (3. tř.)
2. místo: Jana Klementovičová (2. tř.)
3. místo: Pavlína Žebrakovská (2. tř.)

starší žáci
1. místo: Robin Žebrakovský (5. tř.)
2. místo: Natálie Kuncová (5. tř.)
3. místo: Kateřina Halámková (5. tř.)

5. 3. Okresní kolo chemické olympiády
10 soutěžících: 6. místo: Tran Sy Nguyen (9. tř.)
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Dětský karneval
O měsíc dříve (oproti loňsku) začal letošní Dětský karneval, který účastníky
s maskami i bez masek pozval k veselému dovádění v sobotu 2. února 2019. A že má
zvučné renomé, potvrdila tradičně vysoká účast – na sále a balkónu kulturního domu se
sešlo 360 osob: s maskou 142, bez masky 56 a dospělých 162.
Řízení zábavy se nadšeně ujal zkušený moderátor rádia Relax Honza Ladra se svými
spolupracovníky Patrikem Wolfem (diskžokej), myšákem Edou a princeznou. Spolu
s dětmi odstartovali pestrou směs hudby, pohybových a tanečních kreací, humoru a soutěží. A jak začít než úvodním soutěžním pokřikem přítomných děvčat a chlapců? Přestože dívky ohlušily sál jednaosmdesáti decibely, chlapci je tentokrát dokázali překonat.
Kolotoč zábavy pokračoval hádáním pohádkových postav, hrou na sochy a samozřejmě
tancem na oblíbené písničky plné rytmu. Přitom vůbec nezáleželo na tom, že teprve začíná únor, z reproduktorů zněly především známé letní hity jako Despacito nebo Sweet
Chilli od Bena Cristovao.
Nebyl by karneval karnevalem, kdyby chyběla promenáda masek. Těch se letos sešlo
tolik, že se přehlídkový průvod protočil několikrát. Při tom se rozdávaly balónky i časopisy, a kdo chtěl, mohl se nechat vyfotit společně s moderátorem a všemi jeho pomocníky. I na to se dalo soutěžit a vyhrát speciální karnevalovou květinu. Získat zajímavé ceny však bylo možné i v tradičně bohaté tombole, kde se jejich počet ustálil na čísle 500.
O zábavu bylo vskutku vrchovatě postaráno.
Dětský karneval se protáhl až do 18. hodiny. Že naplnil očekávání všech přítomných
a přispěl k pohodovému sobotnímu odpoledni, je zásluhou nejen lidí, kteří se na jeho
přípravě i průběhu podíleli, ale též štědrosti četných sponzorů, jimž chceme tímto
upřímně poděkovat. Jsou to:





























Rádio Relax
ISŠ Jesenice
Společnost DROPS, a.s
SHŠ z Drahšperka
Volejbalový klub KVAK
Cestovní agentura – Emilie Růžičková
Čerpací stanice – Roman Vaňkát
Autodoprava Antonín Mudroch
Prodejna Vito – p. Tran
Cukrárna LA MIJA
Restaurace Drahouš – manželé Johnovi
Gastroplus Louny
Apetitto Plzeň
Pekárna Plasy

Železářství – p. Marie Kadlecová
Sport U Brány
Úspěšný web – p. Slabý
Ing. Jiří Weber, www.malopotisk.cz
Manželé Jan a Anna Polákovi
Manželé Vopatovi
Roman a Jitka Valušovi
Slavěna a Milan Klementovičovi
p. František Makovský
p. Zdeněk Hornof
p. Vladimír Kinský
p. Martina Karbanová
p. Jarmila Hrabíková

Karnevalu ZDAR a za rok zase NA SHLEDANOU!
Mgr. Zdeněk Modrý
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Tříkrálová sbírka
Od 1. do 14. ledna mohli lidé potkávat po celé republice tisícovky koledníků, kteří koledovali ve prospěch potřebných. V této době pořádala Charita Česká republika Tříkrálovou sbírku.
V Jesenici jsme se jako každý rok do této charitní akce zapojili se žáky školní družiny
a internátu ze ZŠ a PrŠ Jesenice. Poprvé jsme vyšli do ulic po vánočních prázdninách
v pondělí 7. ledna. Stejně jako v minulých letech se na obchůzku vydaly dvě skupinky
koledníků. Žáci se v kostýmech Tří králů snažili šířit poselství radosti a požehnání všem,
které navštívili. I v letošním roce jsme se setkali se vstřícností občanů, kteří nám
s důvěrou přispěli do zapečetěných pokladniček. Výnos letošní Tříkrálové sbírky činí
9 445 Kč. Za příspěvek každý obdržel dárky od Tří králů – kapesní kalendáře, informační letáčky o probíhající TS a cukry s logem Charity ČR. Srdečně děkujeme všem občanům za jejich milé přijetí, za jejich štědrost a důvěru. Finanční částku odesíláme na účet
Charity ČR, 65 % se pak vrací zpět škole. Finanční obnos použijeme na podporu žáků
s různým stupněm mentálního a zdravotního postižení, žáků ze sociálně znevýhodněného prostředí (dětský domov, pěstounská péče), kteří jsou ubytováni na internátě naší
školy.
Za žáky a zaměstnance školy Libuše Šmausová

Akce ZŠ a PrŠ Jesenice, příspěvkové organizace
 Velikonoční výstava a Den dveří dokořán – 12. 4. 2019
 Zápis do základní školy – 25. 4. 2019
 Notička – taneční a pěvecká přehlídka škol a zařízení pro žáky a klienty se zdravotním postižením – 23. 5. 2019
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Zúčastnili jsme se soutěže „Karmelské slavnosti“
Integrovaná střední škola Jesenice se ve dnech jarních prázdnin připravovala na odbornou soutěž oboru Cukrář. Soutěž proběhla 28. 2. 2019 v ISŠ Na Karmeli v Mladé Boleslavi. Soutěžili jsme v kategorii č. 1 - SLAVNOSTNÍ DORT na téma „Plesová sezóna“
a č. 2 - tematický soubor sladkostí SWEET BAR určený na plesový raut. Instalace soutěžních výrobků a hodnocení proběhlo v krásném prostředí karmelského kostela. Žákyně
oboru Cukrář se této soutěže zúčastnily poprvé. Karolína Janů se umístila na 12. místě
v kategorii „Slavnostní dort“. V kategorii „Sweet bar“ žákovský tým ve složení Eliška
Gorolová, Martina Fajglová a Lenka Danielová získal pěkné 4. místo. Celkem se zúčastnilo 116 soutěžících ve čtyřech kategoriích oborů Cukrář, Pekař, Barman a Aranžér.
Soutěž měla velký tematický rozsah a výrobky prokazovaly vysokou odbornou úroveň
v jednotlivých oborech. Žákyně si odnesly kromě zkušenosti z velké cukrářské soutěže
a možnosti srovnání vlastní práce s „konkurencí“ také pěkné zážitky, nové dovednosti
a znalosti z oblasti využití moderních trendů v cukrářské výrobě.
M. Poláková

Kulturní komise při MěÚ Jesenice
Muzikál Šíleně smutná princezna
Po dlouhé době jsme 23. února vyrazili opět do divadla Studio DVA podívat se na divadelní adaptaci legendární filmové pohádky Šíleně smutná princezna od Bořivoje Zemana, kterou režíroval Šimon Caban. Obsazení muzikálu od hlavních rolí po role vedlejší
bylo naprosto úžasné. Roli prince si zahrál Jan Cina a princeznu Berenika Kohoutová.
Jejich pěvecký i herecký výkon nás mile překvapil, společně vytvořili sympatický
ústřední pár. I ostatní účinkující byli skvělí. Krále Dobromysla hrál Oldřich Navrátil
a Krále Jindřicha Ladislav Frej. Neodpustím si nezmínit Rádce kulatého a hranatého
v podání Boba Klepla a Jana Krause. A v neposlední řadě i živý orchestr.
Děj divadelní Šíleně smutné princezny je oproti filmové předloze přizpůsoben současnosti. V pohádce si najdou své nejen menší diváci, ale i ti větší, neboť se zde objevují
narážky na aktuální politické dění ze strany Rádce hranatého v podání Jana Krause.
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Na další zájezd se můžete těšit na podzim, termín bude ještě upřesněn. Přehled akcí kulturní komise a dalších naleznete na FB MY Jesenice nebo přímo tady v Jesenickém občasníku.
Za Kulturní komisi při MěÚ Jesenice Bc. Martina Karbanová

Informace kulturní komise
Co pro Vás chystáme aneb Na co se můžete těšit? Co plánujeme pro rok 2019?
Promítání v KD Jesenice začalo již 8. února snímkem „ Po čem muži touží“. Velmi dobré herecké obsazení s příjemným humorem rozesmálo necelou padesátku návštěvníků.
Druhý snímek byl trochu z jiného soudku. Historický film Hovory s TGM se promítal
v pátek 8. března. Posledním snímkem pro dospělé v KD bude drama Chata na prodej,
které získalo cenu filmových kritiků za nejlepší scénář, opět s velmi dobrým hereckým
obsazením. V březnu nebo dubnu plánujeme jedno rodinné promítaní pro rodiče s dětmi,
pak se přesune promítací technika do letního kina. Zpátky se vrátí opět na podzim.
Již tradiční úklid našeho města v rámci celostátní akce „Ukliďme Česko“ máme naplánován na 6. dubna, sraz bude v 9.00 hod. před městským úřadem. Stejně jako
v předešlých letech se budeme soustředit na sběr odpadků v okolí fary, žulové stezky,
Velkého rybníka a lokalit, se kterými přijdou občané sami. K letošnímu úklidu se připojí
Integrovaná střední škola Jesenice, která se bude podílet na úklidu jesenického autokempu. Podrobné a přesné informace budou zveřejněny na plakátech před akcí.
O velikonoční sobotu 20. dubna k nám do kulturního domu zavítá písničkář Jaroslav
Hutka, začátek bude v 19.00 hod. Předprodej lístků bude probíhat na MěÚ Jesenice
u paní Pikešové od začátku dubna. Cena v předprodeji je 100 Kč, cena na místě 150 Kč.
Předčarodějnický slet se uskuteční 27. dubna od 16.00 hod. na jesenickém kempu,
kde společně s Vámi otevřeme nově zrekonstruované dětské hřiště. Nebudou chybět
soutěže, tancování a opékání buřtů. Podrobné informace najdete opět na plakátech.
Další akcí bude ornitologická vycházka 16. června s panem Tichaiem.
Od ledna si můžete v městské knihovně prohlédnout fotokroniku roku 2018 pana Měchury. Zkrácenou verzi najdete na stránkách města Jesenice.
V závěru mi dovolte obrátit se na Vás s prosbou o spolupráci. Po delší době bychom
opět rádi uspořádali Strašidelný les. Kulturní komise hledá dobrovolníky na stanoviště
Strašidelného lesa, který se uskuteční 1. 6. 2019 v Jesenici. V případě zájmu mě neváhejte kontaktovat (annakalop@seznam.cz).
Ostatní akce, které plánujeme na druhou polovinu roku, můžete už nyní najít v přehledu
akcí, který je zveřejněn na FB MY Jesenice a stránkách města. Více se o nich dočtete
v dalším čísle JO. Těšíme se na spolupráci.
Za KK Anna Poláková
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Odhalování historie zaniklé Jesenické továrny pokračuje
Při úklidu půdy domu čp. 11 v Jesenici jsme objevili staré pracovní výkazy Jesenické
továrny. I když nejsou výkazy řádně datovány, na tiskopisech je předtištěné století 18…
Také němčina, kterou jsou výkazy psány, už některé formulace a slovní spojení nezná, či
spíše nepoužívá. Zajímavé jsou výkazy o množství, které nasvědčují, že se tu vyráběly
podkůvky ve velkém počtu. Asi největší oříšek bylo přeložení jednotlivých profesí, které
byly nezbytné pro výrobu každého jednoho páru podkůvek od kováře až po baliče. Po
prozkoumání několika slovníků jsme se obrátili na německy mluvící známé a kamarády,
ale ani tam jsme neuspěli. Zkoušeli jsme tedy rodilé Němce a Rakušany, leč neúspěšně.
Problém spočíval v nepochopení technologického procesu výroby. Až když jsme se pokusili myšlenkově seřadit technologický postup, bylo hned vše jasnější. Poté za pomoci
jednoho „fachmana“ z oboru, žijícího dlouho v Německu, se nám podařilo jednotlivé
profese na pracovních výkazech továrny uspokojivě přeložit. Za zmínku rozhodně stojí
i nález několika skleniček, tzv. lékovek. Na některých jsou ještě dochovány etikety zdejší lékárny U Panny Marie Pomocné. Ty jsme předali zdejšímu Vlastivědnému muzeu
k doplnění krásné expozice staré jesenické lékárny.
Ano, muž, který snil
Návštěvní hodiny
Muzeum Jesenická továrna, o.s.
Oráčovská 10, Jesenice
Po – Pá 14 – 17 hod.
So – Ne po dohodě na tel. 606 731 714
www.jesenickatovarna.cz

Prodej slepiček
Červený Hrádek prodává slepičky z našeho chovu typu Tetra hnědá, Dominant ve
všech barvách a slepičky Green Shell – typu Arakauna. Stáří: 14 – 19 týdnů.
Cena 159 – 209 Kč/ks. Při prodeji slepiček – výkup králičích kožek: cena dle poptávky
Prodej se uskuteční v sobotu 6. 4., 11. 5., 8. 6. : Jesenice u Jednoty – v 9.45 hodin
29. 4. a 20. 6.: Jesenice u Jednoty – ve 12.30 hodin
Případné bližší informace: Po – Pá 9.00 – 16.00 hod. na tel. č.: 601 576 270, 728 605 840
www.drubezcervenyhradek.cz


Taneční kroužek pro ženy a dcery (od 10 let), 18.00 – 19.30, KD Jesenice,
Irena Jordánová



Zumba, každé pondělí od 17.30, tělocvična ZŠ

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
Březen

Datum

Čas

Název akce/ místo/ pořádá
Rakovnicko - krajina lovců a sběračů, archeologická pozvánka do pravěku/ Vlastivědné muzeum Jesenice
Sluníčkový bál/ KD Jesenice/ ZŠ a PrŠ Jesenice
M. Paleček – folkový písničkář aneb Dojde taky na „Ježkárny“/ Hudební klub Truhlárna

15. 3. – 9. 6.
pá

22. 3.

2000

so

30. 3.

2000

Duben
pá
so
so

5. 4.
6. 4.
6. 4.

1900
900
1930

st

10. 4.

1700

čt

11. 4.

1300

so

13. 4.

1500

so
út

13. 4.
16. 4.

2000

st

17. 4.

1700

so
st

20. 4.
24. 4.

1900
1800

pá

26. 4.

900 - 1700

so
so
Květen

27. 4.
27. 4.

1600
2000

so

11. 5.

2000

st

15. 5.

1700

pá
so
so
čt

17. 5.
18. 5.
18. 5.
23. 5.

2000
1300
2000

pá

24. 5.

2000

pá

31. 5.

Country kapela Bacha na pěšinku/ Hostinec Drahouš
Ukliďme Česko/ Město Jesenice
Chata na prodej/ kino/ KD Jesenice
Přednáška Smírčí kříže v okolí Jesenice – přednáší Ing. František Svoboda/ Vlastivědné muzeum Jesenice/ Muzejní spolek města Jesenice
Prezentace výrobků Dědka kořenáře/ Obchůdek Nebe na Zemi
Jarní odpoledne pro mrňousy (do cca 9 let) – hry, soutěže, tancohrátky,
zpívání s kytarou/ Hostinec Drahouš
Troiss - nezaměnitelná world music jazz kapela/ Truhlárna
Příležitostná floristika – tematika jara/ KD Jesenice/ ISŠ Jesenice
Monika Benešová – odvážná žena, která sama zdolala Pacifickou hřebenovku, trasu dlouhou přes 4200 km/ Vlastivědné muzeum Jesenice
Jaroslav Hutka/ KD Jesenice/ KK
Veřejné jednání zastupitelstva/ Hasičská zbrojnice Jesenice
Cesta do pravěku – doprovodná akce k výstavě aneb Procházka pravěkem
období paleolitu od 9.00 (pro školy) a od 1300 do 1700 pro veřejnost. Přijďte
poznat život pravěkých lidí, ochutnat, co jedli, a vyzkoušet si například výrobu pěstního klínu./ Vlastivědné muzeum Jesenice a Muzejní spolek
města Jesenice
Čarodějnice + otevření dětského hřiště na kempu/ KK
Trojboy milý folk z Čelákovic/ Hudební klub Truhlárna
Jan a Jindřich Brožovi aneb Možná přijede Devítka/ Hudební klub
Truhlárna
Přednáška Kounovské řady – přednáší Karel Dudek/ Vlastivědné muzeum/ Muzejní spolek města Jesenice
J. Samson Lenk - velký muž s malou kytarou/ Hudební klub Truhlárna
Staročeské máje
Májová zábava/ KD Jesenice
Notička/ KD Jesenice/ ZŠ a PrŠ Jesenice
Jan Burian - básník a písničkář aneb Večer u piána/ Hudební klub
Truhlárna
Den dětí/ ISŠ Jesenice
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