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Informační zpravodaj města

JESENICKÝ
OBČASNÍK

3. 3. 2018 Dětský karneval

Základní škola a mateřská škola Jesenice
Zápis dětí do první třídy
Pondělí 9. 4. 2018 od 15.00 do 18.00 ve žluté budově ZŠ
Zákonní zástupci si s sebou vezmou svůj občanský průkaz a rodný list dítěte.

Zápis dětí do mateřské školy
2. – 11. 5. 2018 v zelené budově ZŠ (ředitelna)
Rodiče se dostaví s dítětem pro písemnou žádost a přihlášku. Vyplněnou a potvrzenou přihlášku a žádost odevzdají rodiče nejpozději do 11. května 2018.

Akce mateřské školy
2. 3. karneval v MŠ
19. 3. jarní focení dětí
20. 3. Mgr. R. Nikolau, Mgr. M. Patolánová – přednáška Školní zralost a připravenost dětí na školní docházku, děti s ADHD

Akce základní školy
2. 3.
3. 3.
6. 3.
16. 3.
16. 3.
19. – 22. 3.

soutěž ve šplhu na tyči: zařazeno do soutěže O nejaktivnějšího sportovce
dětský karneval
exkurze do Informačního centra Lesů ČR: 6. tř.
silový trojboj: zařazeno do soutěže O nejaktivnějšího sportovce
Matematický klokan
sběr papíru

Úspěchy našich žáků v soutěžích a olympiádách
13. 2. školní kolo biologické olympiády
Výsledky kategorie C (8. a 9. tř.)
1. místo: Tran Sy Nguyen (8. tř.)

Výsledky kategorie D (6. a 7. tř.)
1. místo: Markéta Laubrová (7. tř.)
2. místo: Daniel Kinský (7. tř.)
3. místo: Tereza Kejlová (7. tř)
28. 2. okresní kolo olympiády v anglickém jazyce
24 s., 10. místo: Martin Vyleta (9. tř.)
16. 3. Matematický klokan
kategorie Cvrček (2. a 3. tř.): 1. místo: Ondřej Dlouhý (2. tř.) – 45 b
2. místo: Lucie Novotná (3. tř.) – 44 b
3. místo: Adéla Koudelová (3. tř.) – 42 b
kategorie Klokánek (4. a 5. tř.): 1. místo: Lucie Benešová (4. tř.) – 71 b
2. místo: Vojtěch Kouřil (5. tř.) – 69 b
3. místo: Natálie Kuncová (4. tř.) – 68 bodů
kategorie Benjamín (6. a 7. tř.): 1. místo: Barbora Koudelová (7.) – 61 b
2. místo: Jakub Sivák (6.) – 57 b
3. místo: Markéta Laubrová (7.) – 56 b
Roman Bešík (7.) – 56 b
Petr Jankura (7.) – 56 b

kategorie Kadet (8. a 9. tř.): 1. místo: Tran Sy Nguyen (8.) – 78 b
2. místo: František Lísal (8.) – 35 b
3. místo: Dominik Lekeš (8.) – 34 b

Dětský karneval
Dětský karneval, který vždy jednou za rok pořádá Základní škola a mateřská škola Jesenice, je vítanou příležitostí ke skvělé zábavě. Celkem se ho letos zúčastnilo 183 dospělých a 179 dětí (s maskou 143 a bez masky 36).
Ve vyzdobeném kulturním domě se sejdou rozmanité masky i děti bez masek, ale také
spousta rodičů. Každý si chce užít veselé odpoledne.
Letošní karneval se konal v sobotu 3. března a stejně jako vloni ho řídil moderátor
Rádia Relax Honza Ladra. Samozřejmě měl s sebou i pomocníky a spoustu protáhlých
balónků, z nichž se vytvářely úžasné pirátské meče. To proto, že se celý program vezl na
pirátské vlně.
V první části karnevalu se o balónky hodně soutěžilo. Nechyběla promenáda masek
(každá maska dostala u vchodu zákusek z marcipánu) ani tradičně bohatá tombola. Více
písniček a tancování pak přinesla druhá – diskotéková část, kdy se k dovádějícím dětem
připojila i spousta rodičů. Všichni společně si užívali pohodové odpoledne. I nám se to
moc líbilo. Proto chceme poděkovat jesenické škole, že pro nás karneval připravila.
Petr Jankura, Markéta Laubrová, Martina Laubrová a Klára Prasková ze VII. třídy

Velké poděkování patří sponzorům:












Rádiu Relax
Železářství – p. Marie Kadlecová
Restauraci Drahouš – manželé Johnovi
Manželům Polákovým
Manželům Procházkovým
Manželům Valušovým
Manželům Klementovičovým
SHŠ z Drahšperka
Panu Františku Makovskému
Manželům Konířovým
Sportu U Brány
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Ing. J. Weberovi – www.malopotisk.cz
Čerpací stanici Pap Oil – R. Vaňkát
Společnosti DROPS GROUP, a.s.
ISŠ Jesenice
Panu Zdeňku Hornofovi
Manželům Vopatovým
Panu Vladimíru Kinskému
Volejbalovému klubu KVAK
Cestovní agentuře – Emilie Růžičková
Martině Karbanové
Prodejně Vito – pan Tran
DAS
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Zubní pohotovost
Pohotovostní službu o svátcích zajišťuje Dental Asistance, s.r.o. (Sportovců 2457,
272 01 Kladno).
Ordinační hodiny zubní pohotovosti jsou vždy od 8.00 do 12.00 hodin a v dubnu
probíhají takto:
7. 4. MUDr. Horník; Rakovník, nábř. T. G. Masaryka 726, kontakt: 739 676 153
14. 4. MUDr. Hošková; Rakovník, Tyršova 238, kontakt: 313 513 205
21. 4. MUDr. Hvězda; Mšec 386, kontakt: 313 562 205
28. 4. MUDr. Charvátová; Rakovník, nábř. T. G. Masaryka 1517, kontakt: 313 517 066
http://www.nemorako.cz/aktuality/zubni-pohotovost/

Policie ČR
Pachatel odcizil alarm
RAKOVNICKO – Vloupal se do rekreační chaty.
Jeseničtí policisté pátrají po neznámém pachateli, který se vloupal do rekreační chaty
v Jesenici u Velkého rybníka, a to 8. března ve večerních hodinách mezi 19:30 a 19:40
hod.
Dosud nezjištěný pachatel pravděpodobně nejprve vypáčil venkovní okenice, poté
vypáčil dvoukřídlé okno, kterým vnikl do vnitřních prostor chaty. Chatu celou prohledal
a odcizil z ní tři LED svítilny a zabezpečovací alarm.
Škoda na poškozené okenici a okně byla vyčíslena okolo jednoho tisíce a škoda na
odcizených věcech přesáhla tři tisíce korun.
Policisté šetří tuto událost jako trestný čin krádeže a porušování domovní svobody, za
což pachateli v případě dopadení hrozí trest odnětí svobody na šest měsíců až tři léta.
Vyryté rýhy v laku vozidla
RAKOVNICKO – Po pachateli pátráme.
V pátek 9. března 2018 před sedmnáctou hodinou přišel osobně oznámit na Obvodní
oddělení Jesenice 27letý muž poškození svého vozidla.
Neznámý pachatel v době od půl páté odpoledne 8. března do půl šesté ráno 9. března
poškodil vozidlo Renault Clio, které bylo zaparkované před domem v obci Oráčov, na
němž vytvořil rýhy v místech předního a zadního blatníku a dále na obou dveřích pravé
strany vozidla.
Tímto jednáním byla způsobena sedmadvacetiletému muži škoda ve výši okolo 29 tisíc korun.
Policisté tento případ prošetřují jako podezření z trestného činu poškození cizí věci,
za což hrozí pachateli v případě dopadení až jeden rok odnětí svobody.
nprap. Bc. Michaela Richterová
tisková mluvčí
P ČR Rakovník
http://www.policie.cz/or-rakovnik-zpravodajstvi.aspx
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Muzejní spolek města Jesenice a Vlastivědné muzeum Jesenice
Veselé Velikonoce
Opět je tu jaro a velikonoční svátky. Muzejní spolek a jesenické muzeum si připravily
akci, která měla návštěvníkům přiblížit velikonoční tradice. Hlavním lákadlem byla
ochutnávka velikonočních jídel, kterou připravila kuchyně Základní školy a mateřské
školy Jesenice. Doplnili ji beránci z ISŠ Jesenice. K ochutnání byl výběr z osmi jídel.
Dál jste si mohli uplést pomlázku, namalovat vajíčko či upéct perník z dřevěné formy,
byly tu perníčky k ozdobení, zelená výzdoba, prodej velikonočních dobrot, kávička
a medovinka. K tomu všemu hemžení zahrál harmonikář Rudolf Vávra a velikonoční
kulisu dotvořila SHŠ z Drahšperka. Poděkování patří městu Jesenice za finanční podporu
a všem dobým lidem, kteří nám pomáhají.
Vlastivědné muzeum děkuje městu Jesenice za stavební opravy v přízemní části budovy,
tedy stálé expozice. Ta je prozatím uzavřena, její znovuotevření se plánuje na červen
2018.
Vlastivědné muzeum Jesenice srdečně zve na výstavu Miroslava Mottla „Jesenicko
v obrazech“. Slavnostní zahájení se bude konat 12. dubna od 17 hodin. Výstava je částečně prodejní.
Nikol Štefánková
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Výrobky ISŠ Jesenice

To snad máme všichni jen čekat, až začne padat nejenom ta zeď?
Pod registračními čísly 20364/2-2649 a 25100/2-2651 jsou v ústředním seznamu kulturních památek kromě dalších objektů v Jesenici zapsány i areály kostela sv. Petra
a Pavla a přilehlé fary, včetně všech v nich se nacházejících jednotlivých objektů, a to
jmenovitě. Znamená to, že pod památkovou ochranou se v tom případě nachází nejen
veškeré budovy a sochy, ale i celá ohradní zeď včetně všech vstupních bran a branek. Co
se týká kostelního areálu, je stavebně částečně nedokončeným projektem významného
barokního architekta F. M. Kaňky. Jeho historickou a kulturní hodnotu rozpoznal při své
návštěvě i největší odborník na F. M. Kaňku P. Vlček, který jej neváhal zařadit do své
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publikace „Slavné stavby Františka Maxmiliána Kaňky“, vydané v roce 2016. Majitelem areálů je římskokatolická církev, která je pak v souladu se zákonem 20/1987 Sb.
(ve znění zákona 425/1990 Sb.) podle § 9 odst. 1, 2, 3; § 10 odst. 1, 2; § 12 odst. 1 přímo odpovědná za jejich stav i údržbu. Z dalších paragrafů téhož zákona pak vyplývají
i povinnosti místně příslušným obecním úřadům (zde MěÚ Jesenice), obecním úřadům
obcí s rozšířenou působností (zde MěÚ Rakovník), stavebním úřadům (zde Stavební
úřad v Jesenici) a samozřejmě pak i regionálním pracovištím NPÚ (těm především kontrolní a poradní funkce při schvalování a provádění oprav).
Tolik úvodem a teď už k meritu věci. Již delší dobu se rapidně zhoršuje havarijní stav
dvou úseků ohradní zdi kostelního areálu. Ne jen nějakého oplocení, ale zapsané kulturní památky, což při své poslední návštěvě konstatovala i příslušná pracovnice NPÚ.
Městský úřad, po upozornění na stav věci, předal 29. 9. 2017 příslušnému stavebnímu
úřadu podnět k projednání celé záležitosti. Ten pak, po skoro dvouměsíční prodlevě,
uskutečnil 24. 11. 2017 v rámci místního šetření kontrolní prohlídku za přítomnosti zástupce MěÚ a správce farnosti. Když jsem si však přečetl zápis z jednání, musím konstatovat, že celé tohle šetření bylo – o ničem. Nejenže na něj nebyl přizván ani odpovědný
pracovník MěÚ v Rakovníku, natož zástupce příslušného pracoviště NPÚ, ale majiteli
nebyly stavebním úřadem stanoveny ani jakékoliv závazné termíny, do kdy má předložit
návrh řešení na odstranění tohoto havarijního stavu. Stavební úřad se spokojil pouze
s vágním vyjádřením správce farnosti (viz zápis), že v říjnu 2017 byla objednána kompletní dokumentace v kanceláři statika – inž. kancelář (v zápisu však přitom není uvedeno která) a na základě podkladů hodlá nechat vypracovat závazné stanovisko odboru
památkové péče v Rakovníku. Teprve pak se má hledat dotační možnost k opravě. No
a že statický posudek předloží po vyhotovení k projednání do rady MěÚ. Stavební úřad
jako takový pak pouze konstatoval, že část oplocení směrem k faře je sice v havarijním
stavu a potřebovala by tedy opravit, že však bezprostředně neohrožuje životy a zdraví
osob – takže vlastně co. Když už to jinak nejde, provede se šetření, vyhotoví se zápis –
který je ve skutečnosti o ničem a k ničemu, jsme tak z obliga a – můžeme vesele spinkat
dál. Vždyť se přece jedná pouze o část „oplocení“, ne o samostatně vyjmenovaný objekt
se statutem kulturní památky. Nedochází tu přece k dlouhodobému, skorem by se chtělo
konstatovat, že nejspíš i vědomému zanedbávání povinnosti včasné a odpovědné péče
o svěřené kulturní dědictví ze strany vlastníka, ale možná spíš o čekání, jestli to celé jen
tak mimochodem nestihne všechno spadnout dřív, než si toho někdo stačí všimnout.
A co se týká potřebných finančních prostředků? Vlastník, tedy římskokatolická církev,
je mohl – co mohl, měl – začít hledat minimálně již před deseti lety, kdy celkový stav
tohoto úseku zdi nebyl ještě natolik tristní a odborná oprava pod dozorem památkářů by
stála méně. A neuvěřím ani tomu, že církev zůstala dodnes stejně chudá, jako byla před
dvěma a něco tisíci lety. Obzvlášť v dnešní době.
Obdobná situace se zanedbáváním oprav registrované kulturní památky je i v případě
hospodářského objektu v čp. 97. V tomto případě se však stejný problém týká jiného
vlastníka.
Za MSMJ V. Zuska
Tak mne ještě napadlo: Co kdyby místo odvedení daně z finančních náhrad musely
církve investovat adekvátní částku do oprav a údržby nemovitých kulturních památek
v jejich vlastnictví?
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13. 3. Od fortepiana ke klavíru
V úterý 13. 3. 2018 proběhlo zajímavé setkání Jesenických s mladým nevidomým ladičem pian a umělcem Petrem Haluškou, které uspořádalo Loutkářské sdružení ve spolupráci s Kulturní komisí při MěÚ v Jesenici v prostorách loutkového divadla. Petr za
sebou nemá jednoduchý start do života, od narození je nevidomý a první léta života strávil v dětském domově, než se ve dvanácti letech dostal k pěstounům, a přesto nefňuká,
nestěžuje si, jeho přístup ke všemu je ryze optimistický. Jedna z prvních vět, kterou pronesl, zněla: „Nejsem zdravotně postižený, mám jen handicap, který je od toho, aby se
překonával.“ Vystudoval, co mohl, aby se začlenil do společnosti, je tedy ladičem
a technikem klávesových nástrojů, masérem a hudebníkem (na klavír hraje od čtyř let).
Na setkání krátce povyprávěl o sobě, pak podrobně seznámil posluchače s nástroji,
které naladil, zahrál a zazpíval. Vnesl mezi lidi dobrou náladu a optimismus, povzbudil
všechny svým příkladem a slíbil, že zase přijede.
Role moderátora se ujal pan Rudolf Krouza, v jehož režii nám v mezičase ostatní
loutkáři předvedli své úžasné loutky.
Eva Konířová

Prodej slepiček
Drůbež Červený Hrádek prodává slepičky z našeho chovu typu Tetra hnědá, Dominant ve všech barvách a slepičky Green Shell – typu Arakauna. Stáří: 15 – 20 týdnů.
Cena 159 – 195 Kč/ks.
Prodej se uskuteční: sobota 7. 4., 5. 5., 16. 6.: Jesenice u Jednoty – v 9.45 hodin
středa 2. 5., 6. 6.: Jesenice u Jednoty – ve 12.30 hodin
Případné bližší informace: Pá 9.00 – 16.00 hod. na tel. č.: 601 576 270, 728 605 840
Při prodeji slepiček – výkup králičích kožek: cena dle poptávky
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Rozpis fotbalových zápasů pro sezónu JARO 2018
24.3.
8.4.
14.4.
22.4.
29.4.
5.5.
13.5.
16.5.
19.5.
27.5.
3.6.
6.6.
10.6.
16.6.

OP starších přípravek FC JESENICE
SO SK Senomaty
FC Jesenice
NE SK Lišany
FC Jesenice
FK Rakovník
SO FC Jesenice
NE Sj. Chrášťany
FC Jesenice
NE TJ Šanov
FC Jesenice
Sp. Řevničov
SO FC Jesenice
NE Tn. Rakovník A
FC Jesenice
ST TJ Roztoky
FC Jesenice
Tn. Rakovník B
SO FC Jesenice
NE SKP Rakovník O FC Jesenice
SKP Rakovník M
NE FC Jesenice
ČL Kolešovice
ST FC Jesenice
NE SKP Rakovník S FC Jesenice
So. Nové Strašecí
SO FC Jesenice

A mužstvo FC JESENICE
24.3. SO ČL Kolešovice A FC Jesenice A
31.3. SO FC Jesenice A
SK Senomaty A
8.4. NE SK Lišany
FC Jesenice A
14.4. SO FC Jesenice A
FK Hředle
21.4. SO FK Kněževes A
FC Jesenice A
29.4. NE FC 05 Zavidov B FC Jesenice A
5.5. SO FC Jesenice A
So. Kroučová
13.5. NE B. Rynholec
FC Jesenice A
19.5. SO FC Jesenice A
Ol. Rakovník
26.5. SO SK Lány
FC Jesenice A
2.6. SO FC Jesenice A
TJ Slabce
9.6. SO Oh. Městečko
FC Jesenice A
16.6. SO FC Jesenice A
FC PO Olešná
25.3.
1.4.
8.4.
15.4.
29.4.
6.5.
13.5.
20.5.
27.5.
2.6.

NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
SO

B mužstvo FC JESENICE
SK Mš. Žehrovice
FC Jesenice B
ČL Kolešovice B FC Jesenice B
SK Senomaty B
FC Jesenice B
So. Panoší Újezd FC Jesenice B
FC Jesenice B
FK Kněževes B
FC Jesenice B
TJ Roztoky B
FC Jesenice B
So. Petrohrad
FC Jesenice B
So. Ruda
FC Jesenice B
So. Srbeč
FK Kounov
FC Jesenice B
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12:00
10:00
10:00
10:00
17:00
10:00
10:00
17:00
10:00
16:00
10:00
17:00
17:30
10:00
15:00
16:30
16:30
17:00
17:00
10:00
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00
10:00
13:30
10:00
17:00
10:00
13:30
10:00
13:30
10:00
10:00
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