11. dubna 2015 proběhl výlet pořádaný Muzejním spolkem města Jesenice
na zámek Nižbor a oppidum Stradonice

Ochutnávka SPORTOVNÍHO ODPOLEDNE aneb Co se chystá
Sportovní odpoledne chystá Kulturní komise při MěÚ Jesenice ke Dni dětí na 30. května. Akce se bude odehrávat v areálu hřiště Základní školy a mateřské školy Jesenice.
Tímto bychom Vás chtěli na akci pozvat a vyzvat Vás ke společnému soutěžení s dětmi.
Pojďme si užít aktivně sobotní odpoledne. Připravené budou soutěžní sportovní disciplíny a doprovodný program, o který se postarají zástupci místních sportovních kroužků,
klubů či rakovnické sportovní oddíly, např. BASEBALLOVÝ ODDÍL RAKOVNÍK,
kde si děti budou moci vyzkoušet dětskou variantu baseballu, vystoupí taneční skupina
AEROBIC CLUB ANGELS RAKOVNÍK, o moderování a hudbu se postará rádio Relax. Na vítěze v soutěžních disciplínách čekají věcné odměny. Po celé odpoledne bude
k dispozici občerstvení. Více informací se dozvíte na facebooku MY JESENICE nebo
na stránkách města Jesenice na začátku května. Těšíme se na Vaši účast.
Za Kulturní komisi při MěÚ v Jesenici Ing. Anna Lacinová

Budky v lese. Proč?
Projdete-li se v současné době po trase tematické stezky „Jesenice ve stopách žuly“,
můžete si všimnout, že na stromech podél trasy je rozmístěno několik ptačích budek.
Proč?
Vyvěšování ptačích budek má význam nejen pro ochranu ptáků, ale je i velmi důležitým prvkem preventivní biologické ochrany lesa. V uplynulých několika desetiletích se
hustota populací některých druhů ptáků značně snížila vlivem intenzivního způsobu
hospodaření a aplikací chemických přípravků. Ty mají negativní vliv na přírodu, jsou
nákladnější a mají jednorázový účinek.
Vhodnější je využívat tzv. aktivní biologické ochrany pomocí ptactva. Ptáci se totiž
dokážou soustředit v místě šíření škodlivého hmyzu a ničit jeho různá vývojová stadia.
Většina ptáků zůstává, nebo se vrací na jaře do svého hnízdiště a jejich přilákání
a udržení pomocí budek je velmi účinné.
V praxi se používá mnoho typů ptačích budek, z nichž každá má své přednosti
a nedostatky. Ptačí budka musí splňovat několik podmínek, a to nejen rozměrově, velikostí dutiny a vletového otvoru, ale musí poskytovat dostatečnou ochranu před nepohodou a škodnou, musí mít dostatečné izolační vlastnosti a trvanlivost. K výrobě se používají kvalitní „coulová“ prkna a životnost budky se prodlužuje vnějším nátěrem. Budky
se musí dát čistit, proto jsou otevíratelné. Čištění budky je nutno provádět každoročně
po druhém hnízdění.
Pokud byste chtěli mít aktivního hlídače i na své zahrádce, lze si sestavit vlastní budku. Návody s popisem najdete např. na http://www.cso.cz/index.php?a=cat.96.
O odbornou instalaci budek na trase uvedené stezky se postaral zástupce rakovnické
ornitologické společnosti R. O. S. Fénix, o. s. Dne 14. června se uskuteční vycházka,
během které zkontrolujeme s panem ornitologem obsazenost budek. Součástí vycházky,
která je naplánována přes vrch Maliník nad Mlýnským rybníkem, bude i ukázka odchytu
ptactva. Bližší informace najdete na plakátech, v dalším čísle Jesenického občasníku nebo na webových stránkách města.
Za Kulturní komisi při MěÚ v Jesenici Ing. Anna Lacinová
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Ukliďme Česko v Jesenici
Do celostátní dobrovolnické akce, která byla vyhlášena na 18. dubna, se i díky iniciativě zastupitelky Ing. Anny Lacinové připojilo město Jesenice. I přes ranní nepříznivé
počasí se sešlo v devět hodin před městským úřadem přes 30 dobrovolníků, ke kterým se
během dne připojilo ještě asi 10 dalších dobrodinců.
Všichni přítomní obdrželi rukavice a rozdělili si asi 100 pytlů na odpadky, které dodali zdarma organizátoři akce „Ukliďme Česko“. Díky velkému počtu lidí bylo možné se
rozdělit na několik skupin, které se postaraly o úklid několika vytipovaných lokalit. Během dopoledne se podařila uklidit lokalita pod farou, kde se ve strži nacházelo velké
množství letitého odpadu. Tradičně se mezi odpady objevovaly pneumatiky, rozbité televize, zbytky automobilu, plechovky od barev, polystyrény, vlnitý eternit, autobaterie,
kabely, PET láhve a kanystry, oblečení. Další skupiny se zaměřily na úklid okolí jesenického hřbitova, okolí cest kolem tematické stezky „Jesenice ve stopách žuly“ a prostor
kolem Velkého rybníka vč. hráze a pláže. Díky dobrovolníkům z rekreačního zařízení
Pod Kempem se pozornost zaměřila na dubový háj u autokempu a dále na prostor u rozhledny na Tobiášově vrchu.
Některé skupiny ukončily svou činnost kolem poledne, v lokalitě fary a Hliniště se
končilo kolem 15.00 hodin. Odhadem se sebralo cca 2000 kg odpadu, z toho cca 500 kg
se podařilo vytřídit.
Celkem se akce zúčastnilo 49 dobrovolníků, z toho osm dětí Základní školy a mateřské školy Jesenice, z nichž čtyři děvčata jsou členky mladých dobrovolných hasičů.
Skupinu dobrovolníků tvořili lidé ze základní školy, vedení města, rodiny s dětmi, aktivní senioři a ostatní. Organizovanou skupinou byli dobrovolníci z rekreačního zařízení
Pod Kempem. Dále se zapojili i někteří chalupáři u Velkého rybníka. Díky dobrovolníkům z Drahouše se podařilo uklidit i místa ve směru na tuto obec (les a cesta). Všem
zúčastněným za město Jesenice velice děkujeme a vážíme si i pomoci Integrované
střední školy Jesenice, která s žáky mimo oficiální termín akce uklidila prostor k tzv.
Omáčkovně.
Za vedení města Ing. Anna Lacinová a Ing. Jan Polák, starosta
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Břízu nahradí jiné stromy
V průběhu dubna byla před budovou městského úřadu pokácena vzrostlá bříza. Důvodem pro tento zásah byl silný vítr a nepříznivé počasí. Zřejmě z důvodu stáří stromu a
prostředí jeho růstu došlo postupně k uhnívání kořenů a bříza při větším větru začala
zvedat okolní terén. S ohledem na frekventované místo byl strom vyhodnocen jako rizikový a nebezpečný, proto ho za asistence Policie ČR pokáceli zaměstnanci technických
služeb. Ze stejného důvodu musela Základní škola a mateřská škola Jesenice pokácet
jeden vzrostlý smrk na nádvoří školy.
Před budovou městského úřadu bude pařez odstraněn a místo zadlážděno. Nové stromy bychom chtěli vysadit do prostoru mezi budovou úřadu a kulturním domem tak, jak
je s nimi počítáno v připravovaném projektu revitalizace Mírového náměstí. Studii této
revitalizace najdete na webových stránkách města Jesenice pod kolonkou „Rozvoj města“.
Za vedení města Ing. Jan Polák, starosta

Základní škola a mateřská škola Jesenice

Akce základní školy
5. 3.
1. 4.
7. 4. – 9. 4.
14. 4.

KMD: Divadlo Spejbla a Hurvínka – Dějiny kontra Spejbl
exkurze pravěkem
sběr papíru: 3 250 kg papíru a 90 kg PET víček
ŠD: Tancování s Popelkou

Akce mateřské školy
16. 4. dopravní hřiště Rakovník
21. 4. zahájení kurzu plavání
22. 4. předávání hraček

Zápis do mateřské školy na školní rok 2015/2016
se koná
ve dnech 15. 5. – 29. 5. 2015 v zelené budově ZŠ Jesenice
Rodiče se dostaví s dítětem pro písemnou žádost a přihlášku. (Přihlášky je možno si
vyzvednout i v době třídních schůzek na ZŠ, tj. ve čtvrtek 14. 5. v době od 16 hodin do
17 hodin v ředitelně.) Vyplněnou a potvrzenou přihlášku a žádost odevzdají rodiče nejpozději do 29. května 2015.
Mgr. Danuše Vopatová, ředitelka školy
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Úspěchy našich žáků v soutěžích a olympiádách
20. 3. Matematický Klokan
Kategorie Cvrček (2. – 3. tř.): 1. místo: Natálie Štefanová (3. tř.) – 58 b
2. místo: Jakub Sivák (3. tř.) – 57 b
3. místo: Antonín Vachtl (3. tř.) – 52 b
Kategorie Klokánek (4. – 5. tř.): 1. místo: Tran Sy Nguyen (5. tř.) – 72 b
2. místo: Dominik Lekeš (5. tř.) – 61 b
3. místo: Daniel Dostál, Tereza Jančová (5. tř.) – 52 b
Kategorie Benjamín (6. – 7. tř): 1. místo: Petr Koníř (7. tř.) – 98 b:
6. místo na okrese ze 400 žáků
2. místo: Jakub Rampas, Josef Kougl (7. tř.) – 75 b
3. místo: Michal Bešík, Tomáš Vašmucius (7. tř.) – 71 b
Kategorie Kadet (8. – 9. tř): 1. místo: Marek Doležal (8. tř.) – 58 b
2. místo: Michal Jelínek (8. tř.) – 57 b
3. místo: Monika Bezstarostová (9. tř.) – 54 b
23. 3. školní kolo Pythagoriády
Petr Koníř (6. tř.): 12 b – úspěšný řešitel
1. 4. Rakovnická laťka
mladší žákyně (20 ž.) 8. – 9. místo: Julie Rácová (6. tř.) – 120 cm
8. 4. okresní kolo matematické olympiády kategorie Z7
13 žáků: 1. místo: Petr Koníř (7. tř.)
16. 4. okresní kolo Zlatý list, Křivoklát
kategorie mladší (13 družstev): 1. místo: Julie Rácová, Veronika Končeková,
Dan Mottl (6. tř.), Tomáš Tran, Dan Dostál, Matěj Růžička (5. tř.)
kategorie starší (10 družstev): 2. místo: Jolana Ťažiarová, Adéla Hronová, Miroslav
Lisner (9. tř.), Eva Konířová, Simona Šindlerová, Barbora Svatoňová (8. tř.)
21. 4. Ekologická soutěž Rakovník: Ekologie a životní prostředí kolem nás
I. kategorie, 18 dvojic: 2. místo: Matěj Růžička, Dominik Lekeš (5. tř.)
II. kategorie, 25 dvojic: 4. – 7. místo: Veronika Končeková, Julie Rácová (6. tř.)
10. – 20. místo: Dan Mottl (6. tř.), Pavel Sunkovský (7. tř.)
10. – 20. místo: Vojtěch Stibor, Milan Sunkovský (7. tř.)
III. kategorie, 24 dvojic:1. místo: Adéla Hronová, Jolana Ťažiarová (9. tř.)
4. – 5. místo: Barbora Svatoňová, Simona Šindlerová (8. tř.)
7. místo: Eva Konířová (8. tř.), Miroslav Lisner (9. tř.)
23. 4. okresní kolo biologické olympiády kat. D (6. a 7. tř.)
23 žáků: 2. místo: Julie Rácová (6. tř.)
11. místo: Veronika Končeková (6. tř.)
27. 4. okresní kolo biologické olympiády kat. C (8. a 9. tř.)
22 žáků: 2. místo: Miroslav Lisner (9. tř.)
4. místo: Barbora Svatoňová (8. tř.)
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ZŠ a MŠ Jesenice děkuje
Za ZŠ a MŠ Jesenice posílám veliké poděkování do Věznice Oráčov za ochotu a spolupráci při výrobě budek pro ptáčky, ale hlavně za výrobu dřevěných hraček pro děti
v mateřské škole.
Ve středu 22. dubna přivezli zástupci věznice Bc. Tomáš Pták, paní Kateřina Hůlová,
paní Lenka Končeková a pan Josef Kougl hračky, které v rámci práce v truhlářské dílně
vyrobili ve Věznici Oráčov. Děti se radují z dřevěného domečku pro panenky, garáže
pro auta, perníkové chaloupky i různých zvířátek, autíček, kostek apod. Výroba proběhla
v rámci projektu, který zastřešuje nezisková organizace RUBIKON Centrum. Koordinátorka tohoto projektu Mgr. Kristýna Makovcová se předávání hraček osobně zúčastnila.
Všem, kteří se podílejí na radosti dětí ještě jednou mnohokrát děkujeme.
Mgr. Danuše Vopatová

Zážitkový víkend v Terezíně
Pobyt proběhl od pátku 20. března do neděle 22. března 2015 v bývalém ghettu Terezín nedaleko Litoměřic a z naší školy se ho pod názvem „Jesenice boys“ zúčastnili tito
žáci: Roman Jaroš, Jan Sejpka (9. tř.) a Petr Jaroš (7. tř.).
Zmíněná akce byla hlavní odměnou pro úspěšné řešitele 2. kola celostátní dějepisné
soutěže „Převezměte terezínskou štafetu“.
V 1. kole jesenické družstvo mezi 60 týmy z celé republiky obsadilo skvělé 2. místo a na
vypracování úkolů 2. kola, které mělo o účastnících víkendového setkání v Terezíně
rozhodnout, jeho členové pracovali od listopadu do půlky února. Natočili reportáž o
žhářském útoku v Krtech, nakreslili erb a vytvořili časopis podobný tomu, který
v Terezíně psali v r. 1944 stejně staří kluci – vězňové.
Náplň třídenního setkání, které organizovalo pražské Gymnázium Přírodní škola, Židovské muzeum v Praze a Památník Terezín, byla velmi pestrá – hry v ulicích města,
kvízy, zpěv terezínských písní, noční hra, prohlídka expozic a beseda s pamětníky.
Celý víkend byl zaměřen na prožitek, proto se organizátoři snažili co nejvíce přiblížit
podmínkám, které v terezínském ghettu panovaly. Děti místo jmen obdržely transportní
čísla, byly ubytovány ve větších kolektivech, strava nebyla příliš pestrá, několikrát denně probíhaly apely (= sčítání), bylo nutné podřídit se nejrůznějším zákazům a omezením
atd. Všichni si tak ještě více uvědomili, jak těžký život tehdy Židé měli a k čemu mohou
vést rasismus a xenofobie.
Největším zážitkem pro nás byla komentovaná prohlídka bývalého ghetta a následná
beseda s pamětníky, kteří prožili v terezínském heimu L 417 tři roky. Nejenže kvůli nám
i přes vysoký věk vážili cestu z Francie a Švýcarska, ale navzdory strašlivým zážitkům
z dětství sršeli vitalitou a vtipem. Nikdy nezapomeneme na slova vděčnosti a na slzy
v očích, když nám děkovali za časopis, který jsme podle vzoru terezínského časopisu
Rim-rim-rim vytvořili a jehož výtisk jsme oběma pánům s úctou předali.
Jesenický tým sice ve 2. kole nevyhrál (11. místo z 30 týmů), ale pocit, že „Špulka“ a
„Extra buřt“ si odváželi domů náš časopis, jako by vlastnili poklad, nemůže nic nahradit.
Události spojené s holocaustem je zapotřebí neustále připomínat, aby se něco podobného už nikdy neopakovalo.
Mgr. Petra Hrůzová
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Základní škola, Mateřská škola speciální
a Praktická škola Jesenice

Zpráva o výtěžku z Tříkrálové sbírky
Ještě jednou bych se v těchto několika větách ráda vrátila k letošní Tříkrálové sbírce, do
které jsme se zapojili s našimi žáky ze školní družiny a internátu ze ZŠ, MŠS a PrŠ Jesenice. Sbírka probíhala ve dnech 1. – 14. ledna 2015. Již v druhém čísle Jesenického
občasníku jsme informovali občany Jesenice o rekordním výtěžku, který se nám letos
podařilo vykoledovat, a to 10 783 Kč. S potěšením bychom chtěli všem oznámit, že
v posledním březnovém týdnu škola obdržela od Diecézní charity Plzeň Darovací
smlouvu na částku 7 009 Kč (65 % z výtěžku). Rádi bychom chtěli všem jesenickým
občanům srdečně poděkovat za jejich vstřícnost a finanční dary, kterými přispěli našim
koledníkům do připravených kasiček. Finanční obnos použijeme na podporu žáků
s různým stupněm mentálního a zdravotního postižení, žáků ze sociálně znevýhodněného prostředí (pěstounská péče, dětský domov), kteří jsou ubytováni na internátě naší
školy.
Libuše Šmausová
Moderní technologie jako podpora výuky v Základní škole, Mateřské škole speciální a Praktické škole v Jesenici
Naše škola se v letošním školním roce účastní realizace projektu Podpora interaktivity
ve výuce pomocí ICT nástrojů, financovaného z Operačního programu Vzdělávání pro
konkurenceschopnost. Díky tomuto projektu získala škola finanční prostředky ve výši
200.000 Kč na materiální vybavení. Ze získané finanční částky bylo pořízeno celkem 12
tabletů iPad s operačním systémem iOS a 3 dotykové notebooky Lenovo.
Realizace projektu je spojena také s proškolením pedagogů. Pedagogičtí pracovníci
jsou seznamováni s výše uvedenými moderními technologiemi jak formou prezenční
(s osobní účastí dojíždějících vyškolených odborníků moderních technologií), tak formou e-learningových praktických úkolů. Část kursů vedou školitelé přímo v rámci některých výukových předmětů, kde si práci s moderními technologiemi zkouší nejen pedagogové, ale i žáci. Naším cílem je zařadit práci s těmito technologiemi pravidelně do
výuky. Žáci jsou díky novým zařízením plní očekávání, na práci s tablety se těší, rovněž
je těší práce s nimi, a lépe si látku osvojují a rozšiřují. Pro žáky s těžkou mentální retardací je využití těchto prostředků jednou z mnoha prospěšných metod alternativní komunikace nejen mezi samotnými žáky, ale i v komunikaci především mezi žáky a pedagogy.
Práce s ICT technologiemi není pro naši školu žádnou novinkou. Pravidelně se žáky
pracujeme na interaktivních tabulích i na počítačích, a to nejen ve třídách, ale především
v počítačové učebně. S moderními technologiemi se žáci mají možnost setkat jak ve vyučování, tak i ve volnočasových aktivitách školy (školní družina, zájmové ateliéry).
Mgr. Renáta Jílková
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Sluníčkový bál
V pátek 20. března začalo jaro a počasí tomu i napovídalo. Slunce svítilo celý den, a
právě v ten den se konal v restauraci na Drahouši Sluníčkový bál, který pořádala ZŠ, MŠ
a PrŠ Jesenice. Jednalo se o benefiční akci, o které můžeme říci, že se stává tradicí, neboť se v letošním školním roce uskutečnila již popáté. Na všechny příchozí čekalo osobní přivítání od zaměstnanců školy, kteří všechny hosty obdarovali školním výrobkem
v podobě růžového antistresového srdíčka.
Slavnostní večer zahájila ředitelka školy magistra Hana Vanická společně se svou zástupkyní. Nejdříve se děkovalo sponzorům a všem ostatním, kteří se na přípravě plesu
jakkoliv podíleli. Poté byl pronesen slavnostní přípitek a vystoupení Sboru rakovnických
ostrostřelců pak střelbou z pušek zahájilo sluníčkové plesání. Vystoupení Rakovnických
ostrostřelců zprostředkovala paní Bechyňská.
K tanci a poslechu hrála po celý večer kapela Orion. Během plesu proběhlo několik
kulturních vstupů, které zajistili žáci ZUŠ Rakovník pod vedením paní Hauptmannové a
dvě skupiny Mažoretek Kryry pod vedením paní Uldrichové.
Nedílnou součástí Sluníčkového bálu byla velmi bohatá tombola, ve které se letos sešlo na 550 zajímavých cen. Deset vylosovaných hostů bylo obdarováno také cenami zábavné tomboly, která přispěla k dobré náladě a veselí plesu. O půlnoci si mohl každý pro
radost vypustit lampion štěstí. Příjemná a pohodová atmosféra naplňovala celý sál až do
časných ranních hodin.
Sluníčkový bál byla benefiční akce, jejíž výtěžek bude věnován na zážitkové aktivity
žáků školy. Poděkování patří všem, kteří Základní školu, Mateřskou školu speciální a
Praktickou školu Jesenice podpořili.
Mgr. Jana Měchurová
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Muzejní spolek města Jesenice
Vlastivědný zájezd Muzejního spolku města Jesenice
Když se spojí letní počasí, pohodová parta a zajímavý cíl, stane se z obyčejného zájezdu zájezd nevšední. A právě takový prožili ti, kteří se nechali nalákat na výlet na zámek Nižbor a oppidum Stradonice 11. dubna 2015 (někteří přijeli opravdu z daleka – až
ze Žatce, cestou jsme nabírali i rakovnické zájemce).
Výlet s keltskou tématikou pořádal Muzejní spolek města Jesenice ve spolupráci
s Muzeem TGM Rakovník, samozřejmě za finanční podpory města Jesenice.
Vše začalo prohlídkou nižborského zámku (včetně prostor, kam se běžný návštěvník
nedostane), ve kterém Ústav archeologické památkové péče středních Čech provozuje
Informační centrum keltské kultury. Velmi názorná pro naši další cestu byla výstava o
životě Keltů, tedy jak měli oppidum uspořádané, v čem žili, jakými nemocemi trpěli,
čím se živili a jak ukládali potraviny, jak zpracovávali nástroje, nářadí, šperky, s kým
vším v Evropě obchodovali, jak pohřbívali své mrtvé apod. Celým dnem nás provázela
archeoložka Ústavu archeologické péče a externí zaměstnankyně Muzea TGM Rakovník
PhDr. Dana Stolzová.
Následný výšlap na oppidum prověřil naši turistickou zdatnost, ale všichni strmý kopec úspěšně zvládli. Dostalo se nám dalšího zasvěceného výkladu, doplněného panely
zdejší naučné stezky.
Velmi zajímavým zpestřením byl i doprovod místního novodobého Kelta, který nám
ukázal, jak Keltové ze švartny, uhelné břidlice, materiálu nacházejícího se pouze na Rakovnicku, vyráběli šperky. Jím vlastnoručně vyrobené ozdoby, kterými nás okouzlil,
vznikly samozřejmě za využití moderní techniky, ale o to víc dokázal popsat zručnost
dávných obyvatel naší země. Na závěr nám ukázal slovanské mohyly nacházející se nedaleko oppida. Ze Stradonic jsme odcházeli s archeologickou hádankou – v oppidu,
keltském městě, nejsou známy hroby Keltů a opodál leží slovanské hroby, které nemají
doloženou slovanskou vesnici.
Naprosto fascinující byl i fakt, že na okolních polích je možné stále nalézt střepy keltských nádob (2 000 let staré!).
Poslední zastávkou našeho výletu bylo muzeum v Lánech, kde se nás ujala sama paní
ředitelka rakovnického muzea Mgr. Magdalena Elznicová Mikesková a tímto muzeem
nás provedla. Vedle informací o Tomáši Garrigue Masarykovi nabízí muzeum i širokou
expozici o životě v době první republiky.
Málokdy vyjde všechno do puntíku, tak i nám výlet drobně pokazila střevní epidemie
řádící v Jesenici, která znemožnila dalším zájemcům naši výletnickou partu doplnit.
Na závěr bych ráda ještě jednou poděkovala oběma odbornicím za nevšední péči, kterou
nám ve svém volném čase věnovaly – díky Vám byl výlet opravdu nezapomenutelný.
Za MSMJ Eva Konířová

Výzva
Muzejní spolek města Jesenice prosí občany o zapůjčení fotografií s tématikou jesenického kostela k připravované výstavě v rámci Noci kostelů, zejména fotografie zachycující kostel v různých podobách, např. po požáru. Fotografie naskenujeme do počítače a
v nejkratším možném termínu vrátíme. Autorství zveřejníme. Fotografie prosím noste
do muzea do 15. 5. 2015.
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Muzeum Jesenická továrna
aneb Genius loci
Kdo někdy procházel starou budovou, sklepem nebo půdou, dá mi snad za pravdu, že
v některých z nich je cítit něco zvláštního, nepopsatelného a specifického, něco jako
duch místa. V roce 2002, kdy jsme se rozhodli Jesenickou továrnu koupit a kdy budovy
byly vyklizeny, procházeli jsme společně s tátou prázdnou továrnou, aniž bychom tušili,
jakou historii v sobě ukrývá a k čemu sloužila. Jeden nemusí být nijak zvlášť senzibilní,
aby pochopil, že budovy musely být stavěny k něčemu jinému než k potřebám bývalého
státního statku. V čase, kdy zakládáte rodinu, plodíte potomky, plánujete dovolené, realizujete první dluhy, protože prostředků není nazbyt, mizí duch místa čehokoli někam za
horizont. Aby se po určité době, když už máte něco odžito a nevíte co s volným časem,
zase objevil. A to byla ta chvíle, kdy jsem si uvědomil, že by bylo dobré, aby i ostatní
lidé měli tu příležitost projít se starou Jesenickou továrnou a dozvědět se něco víc o její
historii. Jak to však udělat jsem nevěděl, od toho tu byli jiní. Andrea a Roman přišli
s propojením hudebního klubu Truhlárna a muzea Jesenická továrna. A první benefiční
happening byl na světě …. (pokračování příště).
Martin Louženský

Muzeum Jesenická továrna je občanské sdružení, které si předsevzalo zachránit část
budov původní jesenické továrny na podkůvky a vytvořit v nich malé technické muzeum. Pro návštěvníky tak postupně odhalujeme obraz tehdejšího místního průmyslu, který byl svým způsobem originální a jehož výrobky se odtud vyvážely do celého světa.
Děj bude tvořen formou příběhu, který postupně skládáme z dohledaných materiálů a
jehož nitky se táhnou cca od roku 1826 do 50. let 20. století. Nečekejte žádné načančané
vitríny s nablýskanými exponáty ani paní pokladní, která Vám podá papuče či prodá lístek. Naše pojetí je jiné, přijďte a pobuďte v prostředí, ve kterém si dříve lidé vydělávali
tzv. černým řemeslem na své živobytí. Muzeum Jesenická továrna je tu od toho a pro
Vás!

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
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Prodej slepiček
Drůbež Červený Hrádek, firma Dráb, oznamuje svým zákazníkům, že opět prodává slepičky snáškových plemen Tetra hnědá a Dominant – černý, modrý, žlutý, kropenatý a
bílý. Stáří: 14 – 19 týdnů. Cena 149 – 180 Kč/ks dle stáří.
Prodáváme slepičky pouze z našeho chovu!
Prodeje se uskuteční v neděli 9. května 2015
Jesenice – u Jednoty – v 9.45 hodin
a v sobotu 23. května 2015
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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Přehled akcí aneb Co se u nás a v okolí děje
• 24. 3. – 29. 5. Vlastivědné muzeum Jesenice: výstava Fotoklubu Jesenice
• 1. 4. – 10. 5. Vlastivědné muzeum Jesenice: Kalíšky na vajíčka
• 2. 5. Kulturní komise při MěÚ v Jesenici – Čarodějnice (v 15.00 průvod čarodějnic
od ZŠ Jesenice na Drahouš, následně opékání špekáčků a soutěže, upálení čarodějnice, vyhlášení nejhezčí malé čarodějnice, hraje p. Milický, součástí akce je
výstava prací žáků I. stupně základní školy)
• 9. – 10. 5. Den otevřených dveří Železničních modelářů
• 12. 5. – 28. 6. Vlastivědné muzeum Jesenice: Richard Štefánek – Namaluj mi slona,
vernisáž výstavy 12. 5. od 17.00 hodin
• 15. – 29. 5. Zápis do mateřské školy
• 16. 5. Staročeské máje: průvod od 13 hodin, zábava od 20 hodin v KD Jesenice
• 17. 5. od 14.00 kostel sv. Petra a Pavla Jesenice: Jarní koncert – účinkují žáci a přátelé základní školy
• 21. 5. od 9.30 v KD Jesenice: Notička (ZŠ, MŠS a PrŠ Jesenice)
• 29. 5. kostel sv. Petra a Pavla: Noc kostelů (pořádá Muzejní spolek města Jesenice)
• 30. 5. od 14.00 hřiště u základní školy: Sportovní odpoledne ke Dni dětí, soutěže
s vyhodnocením, doprovodné soutěže a programy, o hudbu a moderování se
postará rádio Relax (pořádá Kulturní komise při MěÚ v Jesenici)
• 2. – 21. 6. Vlastivědné muzeum Jesenice: výstava prací žáků Základní školy a mateřské školy Jesenice na téma Naše obec, vernisáž výstavy bude 2. 6. od 14 hodin
• 13. 6. Pohádkový les (pořádá Kulturní komise při MěÚ v Jesenici)
• 14. 6. Ornitologická procházka – sraz na kempu v 7.45, součástí bude odchyt ptactva
a kontrola ptačích budek (pořádá Kulturní komise při MěÚ v Jesenici)

Utkání oddílu kopané FC Jesenice v soutěžním ročníku 2014 – 2015
Okresní přebor – A1A II. třída – jarní část soutěže
KOLO DRUŽSTVA
14.
15.
16.
17.
18.

SKÓRE BRANKY
Pfejfer Josef, Jeníček David,
FC Jesenice – Oh. Městečko
4:5
Balý Zbyněk, Altman Pavel
PO Olešná – FC Jesenice
2 : 1 Jeníček David
Zápas se So. Sýkořice neodehrán.
Pfejfer Josef, Jeníček David,
So. Janov – FC Jesenice
0:3
Brda David
FC Jesenice – ČL Kolešovice
3 : 2 Jeníček David 2, Pfejfer Josef

Hudební klub Truhlárna – začátky ve 20 hodin
• 9. 5. Písničkář u piana

• 22. 5. Od šansonu po tragickou komiku
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