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19. Festiválek přírodních sportů Jesenice

Co se v Jesenici chystá a co se stalo?
Záhadné tyče u silnice I/27
Už několikrát jsem musel odpovídat, co je to za nové tyče, které se nedávno objevily
podél silnice Plzeň - Most. I mě to zajímalo, a proto jsem oslovil dělníky, kteří je za využití vrtné soupravy na počátku září instalovali. Dozvěděl jsem se, že ŘSD si nechává
podél všech dálnic a silnic první třídy, jichž je vlastníkem, osazovat stejné značky. Červenobílé tyče pouze označují místo mezi nimi, v plastovém boxu se tu ukrývá geodetická značka. Geodetické značky jsou ukotveny do stabilního podloží, aby nedocházelo
k jejich výškovému ani bočnímu posunu. Pod některými je vrt hluboký až sedm metrů.
Tyto body jsou po instalaci přesně zaměřeny geodety a v budoucnu budou pro silničáře,
projektanty i stavební firmy sloužit jako základní vytyčovací síť. Všem stavbařům to
v budoucnu práci určitě usnadní, ale že by to bylo něco krásného, to se říci nedá. Navíc
ne vždy jsou značky osazeny na vhodném místě. Např. při výjezdu od chat za rybníkem
mohou řidičům zhoršit rozhled.

Hráz Velkého rybníka
Už v červnu nevydržela nápor větru jedna z vrb na hrázi Velkého rybníka a od té doby
ležela ve vodě, aniž by se o ni vlastníci nebo nájemci rybníka zajímali. Celé prázdniny
se nic nedělo, a když nás na stav věci začali upozorňovat naši občané, začali jsme doslova uhánět vlastníka rybníka, kterým je Státní pozemkový úřad, aby padlý strom odstranil. Proběhlo několik telefonátů, místní šetření a na konci října jsme se konečně dočkali.
Padlá vrba byla rozřezána a odstraněna. Likvidace padlé vrby ale nebyla jedinou aktivitou, ke které letos na hrázi došlo. Po přibližně dvou letech urgencí a dopisování si se
Státním pozemkovým úřadem jsme dosáhli toho, že památné duby na hrázi byly prořezány a byly z nich odstraněny suché větve. Péče o tyto stromy není úplně jednoduchá,
protože do památných stromů může „říznout“ jen odborná firma. Ještě více situaci komplikuje fakt, že stromy přímo na hrázi nepatří městu, ale již zmíněnému Státnímu pozemkovému úřadu. Městské jsou jen duby pod hrází, které jsme i my nechali současně
s těmi státními prořezat.

Jak to vypadá s náměstím
O náměstí jsme toho napsali už hodně, a než se dočkáme konečného výsledku, bude toho pravděpodobně napsáno ještě více. V současné době běží stavební řízení, jehož výsledkem by na konci roku mělo být pravomocné stavební povolení. S hlavními pracemi
se pak bude čekat minimálně do roku 2019, kdy snad ŘSD zrealizuje druhou etapu rekonstrukce I/27. Do té doby ale nechceme jen čekat a budeme se snažit provést maximum prací, u kterých to s ohledem na technologické návaznosti bude možné. Opravu
oplocení sousoší už máme za sebou, stihli jsme i výsadbu okolo sochy a v minulém týdnu se podařilo nainstalovat osvětlení. V příštím roce bychom rádi pokračovali obnovou
kašny. Nyní se zpracovává projektová dokumentace, během zimy bychom chtěli vybrat
zhotovitele stavebních i odborných kamenických prací a na jaře by se s pracemi začalo.
Pokud vše klapne, mohla by být kašna plná vody o prázdninách.

Vodné a stočné
Vždy na konci roku se stanovuje výše vodného a stočného pro další období. Letos
k tomu došlo o trochu dříve, než bývá zvykem.
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Vodné pro rok 2018 bylo stanoveno ve výši 37,21 Kč bez DPH, u stočného byla cena
stanovena na 33,27 Kč bez DPH. K uvedeným cenám se připočítává 15% DPH.

Likvidace použitého kuchyňského oleje
O tom, že použitý olej z kuchyní (po smažení čehokoliv – řízků, hranolek, ryb apod.) by
se neměl vylévat do odpadu, snad ví každý. Olej po ztuhnutí ucpává a poškozuje kanalizační potrubí a komplikuje proces čištění odpadních vod v čistírnách. Problém ale je, jak
se takového odpadu zbavit. Proto jsme se na poslední radě rozhodli podepsat smlouvu se
společností EKO-PF, s.r.o., která se likvidací použitých kuchyňských olejů zabývá, respektive je využívá jako surovinu pro výrobu složek paliv a kosmetiky. Předpokládáme,
že od poloviny listopadu bude možné olej v uzavřených PET lahvích ukládat do speciální nádoby na sběrném dvoře, odkud je bude uvedená společnost odvážet.
Za vedení města Jesenice Ing. Roman Valuš, místostarosta

Úsekové měření v Oráčovské ulici
Projekt Bezpečný Středočeský kraj
Na konci letních prázdnin se na sloupech elektrického vedení, potažmo na lampě veřejného
osvětlení v Oráčovské ulici, objevilo zařízení, které u mnohých našich občanů vyvolává
spoustu otázek. Uvedené zařízení nechal v Jesenici nainstalovat Středočeský kraj v rámci
projektu „Bezpečný Středočeský kraj“. Do tohoto projektu se zapojilo na 80 obcí v našem
kraji, ve kterých byla vybrána místa pro instalování tzv. prvků systému aktivního monitoringu. Na tato místa, která se nachází na komunikacích II. a III. třídy, jsou tak postupně namontována zařízení pro měření rychlosti, komplety se zobrazováním naměřené rychlosti
a informačním panelem, kamery a počítačové jednotky pro vyhodnocování získaných dat,
zařízení pro dynamické vážení nákladních vozidel a meteostanice.
V případě města Jesenice padla volba na ulici Oráčovská, kde se nachází hlavní vstup do
mateřské školky. Uvedený prvek aktivního monitoringu neboli tzv. úsekové měření funguje
tak, že vozidlo vjíždějící do měřeného úseku je zaznamenáno pomocí SPZ a posléze je na
konci měřeného úseku automaticky vyhodnoceno, zda vozidlo jelo v daném úseku průměrně 50 km/h. Dále umí systém zaznamenat a sestavit jednotlivé statistiky, tj. počet projíždějících vozidel za den nebo měsíc, průměrnou rychlost jedoucích vozidel vč. vyhodnocení
procenta přestupků apod. Dále je v Jesenici nainstalována meteostanice.
Město Jesenice se stalo partnerem celého projektu na základě uzavřené smlouvy se Středočeským krajem a zavázalo se pro jednotlivá zařízení zajistit odpovídající připojení
k distribuční soustavě elektrické energie. Na základě této dohody budou mít zástupci
města Jesenice přístup do dopravního portálu vč. jednotlivých statistik, které budou využity pro potřeby samosprávy. Po nezbytných úpravách jednotlivých připojení se vše podařilo a v průběhu listopadu by mělo být celé zařízení již zcela funkční a v ostrém provozu.
Uvedené zařízení tak bude plnit nejen statistickou funkci pro hodnocení zatížení komunikace, ale hlavně by mělo přispět ke zvýšení bezpečnosti na komunikaci v blízkosti mateřské školky. Dle námi zjištěných informací není již třeba měřený úsek silnice označo3

vat dopravním značením. Doporučujeme tak všem řidičům, aby nejen v úseku u mateřské školy dali nohu z plynu a nevystavovali se tak riziku, že by mohli platit pokutu za
překročení maximální povolené rychlosti.
Za vedení města Jesenice Ing. Jan Polák, starosta

Obnovené dětské hřiště u školní jídelny
Pomohla dotace z Ministerstva pro místní rozvoj
Tři dny před koncem kalendářního roku 2016 podalo město Jesenice žádost o dotaci
ve výši 304.362 Kč z dotačního programu Ministerstva pro místní rozvoj „Podpora obnovy venkova a rozvoje venkova 2017“ umožňující rekonstrukci dětských hřišť. Do přípravy tohoto projektu se dle podmínek dotačního titulu zapojily i děti ze základní školy,
které se pokusily formou výkresů naplánovat celé hřiště. V průběhu roku 2017 obdrželo
město Jesenice potěšující informaci, že žádost o dotaci byla schválena. Následně došlo
k výběru dodavatele herních prvků v hodnotě bezmála 400 tis. Kč, kterým se stala firma
TR Antoš, s. r. o., z Turnova.
Ještě před koncem školního roku provedli starší žáci základní školy pod dohledem dospělé osoby demontáž dosluhujících herních prvků. Na začátku září za asistence pracovníků technických služeb a malého pásového bagru zahájili pracovníci odborné firmy
montáž jednotlivých částí prvků z akátového dřeva. K finální kompletaci provazových
částí došlo po vyzrání betonu na konci září.
Od této doby se dá říci, že je hřiště při pěkném počasí v obležení malých a hravých
dětí. Navíc hřiště využívají také předškolní děti z mateřské školy, které v letošním školním roce mají své útočiště v prostorách školní jídelny (bývalé loutkové divadlo).
Práce na hřišti budou ještě v průběhu listopadu pokračovat stavbou nízkého oplocení
s dvěma brankami, do jehož výstavby by se opět měli s technickými službami zapojit
i žáci místní školy. Vše bychom měli mít hotové do konce listopadu, a to včetně provozního řádu dětského hřiště.
Přejeme všem dětem a rodičům (prarodičům) spoustu pěkných chvil strávených na
novém hřišti.
Za vedení města Jesenice Ing. Jan Polák, starosta
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Základní škola a mateřská škola Jesenice

V pátek 10. 11. bude z provozních důvodů ředitelské volno.

Kroužky provozované Základní školou a mateřskou školou Jesenice
Pondělí
Ruský jazyk
Úterý
Florbal
Ruský jazyk
Kroužek anglického jazyka
Konverzace v anglickém jazyce
Středa

p. Konířová

1415 – 1500 (7. tř.)

p. Polák
p. Konířová
p. Hrůzová
p. Hrůzová

1515 – 1645 (3. – 6. tř.)
1415 – 1500 (5. – 9. tř.)
700 – 745 (4., 5. tř.) – 1x za 14 dní
700 – 745 (7., 9. tř.) – 1x za 14 dní

Keramický kroužek

p. Hornofová
p. M. Hornof
Příprava na příjímací zkoušky z matematiky
Čtvrtek
Flétny – pokročilí
p. Doležalová
Pohybové hry
p. Knappová
Florbal
p. Spurný
Pátek
Příprava na příjímací zkoušky z matematiky
Nepravidelně
Dopisovatelský kroužek

1300 – podle obtížnosti práce nejdéle do 1500
p. Michlová 1400 – 1500

1300 – 1340
1415 – 1500 (4. – 5. tř.)
1600 – 1800 (7. – 9. tř.)
p. Michlová 1400 – 1500

p. Modrý

Kroužky provozované občanskými sdruženími a jinými subjekty
Čtvrtek
Karate a kickbox
Pátek
Fotbal mladší žáci
Mladí hasiči
Železniční modeláři

p. Jastrzebski

1800 – 1900

p. Jícha
p. John
p. Berka

1630 – 1730
1530 – 1630
1600 – 1800 (od 3. tř.)

Akce mateřské školy
9. 10. výlov Dolního Fikače – celodopolední vycházka
23. 10. výlet vlakem do Tylova divadla v Rakovníku – Veselá pouť
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Akce základní školy
5. 10.
5. – 7. 10.
5. 10.
9. 10.
12. 10.
13. 10.
16. – 19. 10.
20. 10.
23. 10.
31. 10.

školní družina: Divadlo Řimbaba – O dvanácti měsíčkách
Křivoklátský skřítek
beseda s autorkou Ivonou Březinovou
výstava hub pro veřejnost s mykologickou poradnou: M. Polata
projekt 72 hodin pro přírodu – čištění ptačích budek
vytrvalostní běh: zařazeno do soutěže O nejaktivnějšího sportovce
sběr papíru
exkurze do místní knihovny: 7. tř.
exkurze do místní knihovny: 8. tř.
Halloween: 9. tř.

Akce pro veřejnost
16. 11. 15.30 třídní schůzky, rodiče žáků deváté třídy se setkají se zástupci středních škol
22. 11. 15.30 schůzka rodičů dětí mateřské školy a od 16.00 přednáška logopedky
Mgr. Lucie Kolské pro rodiče, následné posouzení vad řeči u dětí a doporučení dalšího postupu

Úspěchy našich žáků v soutěžích a olympiádách
19. 10. Podzimní kolo botanické soutěže (okresní kolo) – užitkové a exotické rostliny
kategorie III., 32 soutěžících.: 1. místo: Julie Rácová (9. tř.)
4. místo: Veronika Končeková (9. tř.)

Kulturní komise
Počasí stvořené pro draky
„To je počasí stvořené pro draky….“, zvolala malá holčička, která v neděli 8. října pouštěla svého draka na poli směrem k zahrádkám spolu s dalšími 46 dětmi, jež doprovodilo
53 dospělých. A opravdu tomu tak bylo, počasí jako stvořené přímo pro draky. Vítr foukal tak, že někteří měli problém svého draka ukočírovat, a tak nejeden drak skončil
v korunách stromů blízko pole. Pro děti bylo připraveno překvapení v podobě sladké
odměny.
Byl to již šestý ročník tradiční říjnové akce, které se zúčastnil historicky nejvyšší počet
dětiček a rodičů. Touto cestou bych ještě jednou ráda poděkovala společnosti Singer,
s.r.o., za propůjčení pole, nemalé díky patří i všem zúčastněným. Fotky si můžete prohlédnout na facebookových stránkách MY Jesenice.
Za Kulturní komisi při MěÚ Jesenice Bc. Martina Karbanová
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Velký holky nepláčou
V pátek 13. října jste se mohli zasmát v kulturním domě u komedie o vztazích a „ideálním“ soužití kamarádek, jež konečně mohou začít žít po svém. Hra Neila Simona, kterou možná znáte z amerického filmu Podivný pár s Jackem Lemmonem a Walterem
Matthauem, byla přepsána do ženské verze, a vznikla tak hra s názvem Velký holky nepláčou. Hlavní roli ve svých 70 letech ztvárnila Jana Šulcová. Na představení se přišlo
podívat 164 diváků.
Nyní se můžete těšit na další divadelní představení VÁNOČNÍ KOLEDU, na které
se 25. listopadu zajedeme podívat do Prahy do divadla Studio DVA. Vstupenky zakoupíte v předprodeji na městském úřadě u paní Pikešové.
Za Kulturní komisi při MěÚ Jesenice Bc. Martina Karbanová
V sobotu 6. ledna 2018 v 19.00 hodin bude zahájen v Kulturním domě Jesenice pod vedením učitelů tance Jany Beranové a Josefa Berana kurz společenského tance.
Základní informace o tanečním kurzu pro pokročilé:
- taneční kurz je určen pro všechny věkové kategorie a je rozšiřujícím kurzem základního
kurzu
- kurz bude probíhat v rozsahu šesti dvouhodinových lekcí, zakončených prodlouženou
- období pořádání kurzu je leden – únor 2018
- výše kurzovného 700 Kč/osoba (prosím doneste v hotovosti na první lekci, tj. 6. 1. 2018)
Na setkání s Vámi se těší Vaši taneční mistři Jana Beranová a Josef Beran.
Termíny lekcí 6. 1., 13. 1., 20. 1., 3. 2., 17. 2., 24. 2. 2018 (Pozn. Případná změna termínu vyhrazena.)

Z Á VAZ N Á PŘ I H LÁ Š KA
do kurzu společenského tance
JESENICE
Jméno a příjmení .........................................................................................................
Datum narození ...........................................................................................................
E-mail ........................................... Telefon .................................................................
Přesná adresa ...............................................................................................................
………………………………..

podpis
Závaznou přihlášku zašlete na adresu Město Jesenice, Mírové nám. 368, Jesenice 270 33
nebo na e-mailovou adresu annakalop@seznam.cz nejpozději do 29. prosince 2017.
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Zubní pohotovost
Od července platí změna v organizaci a zajištění stomatologické pohotovostní služby pro
občany Rakovnicka. Lékaři již neslouží v rakovnické nemocnici, ale ve svých ordinacích. Pohotovostní službu o svátcích zajišťuje nemocnice na Kladně (Vančurova 1548)
a 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 listopadu
probíhají takto:
4. 11. MUDr. Kozlíková; Nové Strašecí, Čsl. armády 414, kontakt: 313 572 331
11. 11. MUDr. Krieger; Rakovník, Husovo náměstí 2347, kontakt: 313 549 482
18. 11. MUDr. Ludačka; Rakovník, Dukelských hrdinů 200, kontakt: 313 525 314
25. 11. MUDr. Miličová; Rakovník, Rabasova 2535, kontakt: 313 514 903
http://www.nemorako.cz/aktuality/zubni-pohotovost/

Vlastivědné muzeum Jesenice
Štrúdlové slavnosti
Již čtrnáctý ročník slavností se konal 9. září v jesenickém muzeu. Do soutěže bylo přihlášeno šestnáct štrúdlů s všelijakými náplněmi, kromě klasiky jablečné to byly štrúdly
tvarohové, makové, švestkové, ale i slané s klobáskou. Porota zasedala ve složení Marie
Poláková (mistrová v oboru cukrář v ISŠ Jesenice), starosta Jan Polák a redaktorka novin Raport Markéta Hartlová. Nelehký úkol rozhodování o vzhledu a chuti byl jen na
nich a nakonec jsme měli vítěze. V soutěži o nejhezčí štrúdl bylo pořadí: 1. Jaroslava
Šnoblová, 2. Alena Koutníková, 3. Barbora Koudelová. V soutěži o nejchutnější štrúdl
bylo pořadí: 1. Jiřina Šímová, 2. Marie Makovská, 3. ZŠ, MŠ a PrŠ Jesenice.
S největším počtem bodů se absolutní vítězkou stala Alena Koutníková. Všichni soutěžící si odnesli dárek za účast a samozřejmě vítězové navíc pěkné odměny. Celým odpolednem se nesla středověká hudba v podání kapely Holba a vystoupilo opět i rakovnické
divadlo Před Branou s pohádkou pro děti. Ač se snažíme vyjít vstříc i dětem, které na
akci dorazí, návštěvnost divadla je bohužel minimální, což je veliká škoda. Nakonec došlo i k vytoužené ochutnávce, která sklízí každoročně největší úspěch. Pro návštěvníky
i soutěžící bylo připraveno občerstvení, možnost nákupu marmelád, dobrot z obchůdku
Nebe na zemi a pro děti dílna s malováním.

Irská inspirace
V pátek 22. září jsme měli v muzeu „Irský večer“. Zavítala k nám opět Věra Klásková,
cestovatelka, překladatelka a zpěvačka s kolegou Karlem Tampierem. Beseda o Irsku
byla velmi poutavě podána, s promítáním, povídáním o zelené zemi, s tamními písněmi
a ochutnávkou irské whisky.
Dále v muzeu:
1. 11. – 22. 12. Dřevořezby – Věra Sidorjaková
2. 12. Advent v muzeu (vánoční jarmark, setkání lidí u stromečku přání na dvoře muzea, živý betlém, koledy, vystoupení Křivoklátských hudců, vánoční dobroty)
22.12. Betlémské světlo
Za Vlastivědné muzeum Jesenice Nikol Štefánková
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Muzejní spolek města Jesenice
Památky Jesenice zapsané v seznamu NPÚ
Na katastru MÚ Jesenice se nachází větší množství památkově chráněných objektů (buď
evidovaných NPÚ, nebo tzv. místního významu), o jejichž existenci a významu nemají
mnozí nejspíš ani tušení. Ty, které jsou v majetku obce, jsou buď opraveny, nebo se na
opravu chystají. Jiná už je situace u objektů v majetku církve nebo soukromých osob. Za
to, v jakém stavu se objekty v současné době nacházejí, je zodpovědný v první řadě majitel, dále také místně příslušný stavební úřad (ze zákona) a památkový úřad (při opravách).
Jedná se o tyto památky:
(r.č. = rejstříkové číslo ústředního seznamu památek)
Chotěšov
r.č. 35658/2-3070

boží muka (u silnice na Petrohrad) opraveno, obecní majetek

Kosobody
r.č. 12269/2-4217

kaplička (na návsi), opraveno (chybí odvodnění), obecní majetek

Podbořánky
r.č. 82023/32-6880 sousoší Kalvárie v životní velikosti z 18. st. (interiérový předmět)
zatím nedohledáno, majitel?
r.č. 26456/2-3089 socha sv. Jana Nepomuckého, obecní majetek, stav nedohledán
socha sv. Floriána, obecní majetek, stav nedohledán
r.č. 15483/2-2765 areál kostela sv. Jakuba Většího (kostel, fara, stodola, hřbitovní
zeď s východní a jižní branou), částečně soukromý, částečně církevní majetek
Jesenice
r.č. 10098/2-4244
r.č. 54052/2-2652
r.č. 26181/2-2650
r.č. 38841/2-3071
r.č. 25100/2-2651
r.č. 20364/2-2649

sloup se sousoším Nejsvětější trojice (na náměstí), opraveno,
obecní majetek
socha sv. Jana Nepomuckého (u silnice na Krty), vztyčen podstavec, nutná rekonstrukce, obecní majetek
barokní kaplička sv. Vavřince (na rozcestí k vodojemu) opraveno,
obecní majetek
hospodářský objekt u čp. 97 (v areálu soukromého domu, náměstí)
soukromý majetek, havarijní stav
areál fary (fara, malá stodola, ohradní zeď s branami, stáje, chlévy,
velká stodola, brána s přemostěním, branka v ohradní zdi ke kostelu), církevní majetek, v havarijním stavu
areál kostela sv. Petra a Pavla (kostel, ohradní zeď se vstupní
a hřbitovní branou a sochami sv. Josefa, sv. Petra, Panny Marie
Immaculaty, sv. Pavla a sv. Jana Nepomuckého, márnice, kříž před
areálem kostela), církevní majetek, sochy a kříž restaurované, kostel částečně opraven, ohradní zeď v havarijním stavu

objekty místního významu bez čísel:
 boží muka a dva smírčí kříže před muzeem, majetek muzea
 dvě výklenkové kapličky (za Jesenicí směr Žatec), opraveno, obecní majetek
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 dům čp. 64 – bývalá škola, soukromý majetek, exteriér částečně poničen nevhodnými zásahy
Dále se na území katastru nachází několik stavebně historicky cenných objektů původní
zástavby bez památkové ochrany (pět domů s hrázděným patrem, jedna sýpka s uzavřenou boční pavlačí, další sýpka s hrázděným patrem a uzavřenou boční pavlačí a jedna
dřevěná stodola, poslední dochovaná v Jesenici – stejného typu jako v Pšovlkách).
Za MSMJ V. Zuska a E. Konířová

Fotbal – výsledky
OP starších přípravek
26.8. FC Jesenice
6.9. So. Nové Strašecí
9.9. FC Jesenice
13.9. FC Jesenice

SK Senomaty
FC Jesenice
SK Lišany
TJ Roztoky

17.9. FK Rakovník

FC Jesenice

23.9. FC Jesenice

Sj. Chrášťany

28.9. ČL Kolešovice

FC Jesenice

30.9. FC Jesenice

TJ Šanov

M. Šika, 2x R. Žebrakovský
Sojka, M. Šika, 3x Weber
L. Kougl, J. Kadlec, Švandrlík
Kougl, 2x Švandrlík, 3x R. Žebrakovský
2x L. Kougl, 2x Dlouhý, 2x Ibl, 3x J. Kadlec, 3x M. Balý, 3x J. Lieber, 3x Polák,
0:33
3x Sojka, 3x M. Šika, 3x Švandrlík, 3x
Weber, 3x R. Žebrakovský
5:2 L. Kougl, Švandrlík, 3x R. Žebrakovský
2x L. Kougl, M. Šika, Weber, 3x R. Žeb2:7
rakovský
Ibl, L. Kougl, 2x Švandrlík, M. Šika, R.
6:4
Žebrakovský
3:9
13:5
3:6
6:4

A mužstvo
26.8. FC Jesenice A
2.9. SK Senomaty A

ČL Kolešovice A
FC Jesenice A

1:4
8:5

9.9. FC Jesenice A

SK Lišany

4:3

16.9. FK Hředle
23.9. FC Jesenice A
30.9. FC Jesenice A

FC Jesenice A
FK Kněževes A
FC 05 Zavidov B

4:3
4:0
3:3 (PK 1:3)

B mužstvo
27.8. SK Mš. Žehrovice
3.9. FC Jesenice B

FC Jesenice B
ČL Kolešovice B

10.9. SK Senomaty B

FC Jesenice B

17.9. FC Jesenice B

So. Panoší Újezd
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vlastní
Řehoř, 3x Šťastný, Beneš
J. John, Kapoun, Mutínský, Jeníček
J. John, Kapoun, Kolář
2x P. John, Jeníček, Kolář
P. John, Mutínský, Jeníček

2:1 V. Fiala
2:3 Kolář, M. Kočička
Kapoun, 2x Kolář, J. Rampas,
3:5
Kohout
5:3 2x Tatzauer, 3x Kolář

Utkání oddílu kopané FC Jesenice
V soutěžním ročníku 2017 – 2018
OKRESNÍ PŘEBOR – A1A II. TŘÍDA – PODZIMNÍ ČÁST SOUTĚŽE
KOLO

DRUŽSTVA

SKÓRE

7.

So. Kroučová – FC Jesenice A

1:5

8.

FC Jesenice A – B. Rynholec

4:2

9.

Ol. Rakovník – FC Jesenice A

0:2

BRANKY
Fiala Vít 2x, Kolář Dominik 2x,
Horvát František
Kolář Dominik, Jeníček David
2x, Balý Zbyněk
Jeníček David 2x

1. ročník memoriálu Martina Hiena v šipkách
Dne 7. 10. 2017 se uskutečnil 1. ročník šipkového turnaje 501 MO „MEMORIÁL
MARTINA HIENA“. Tento turnaj jsme uspořádali na počest našeho kamaráda a přítele
Martina, který v nedávné době odešel do šipkařského nebe. Byl nejen kamarád a přítel,
ale též výborný šipkař, sjezdil hodně turnajů a dovezl si mnoho ocenění, medailí,
pohárů, diplomů. To, že ho měli lidé rádi, dokázali všichni účastníci tohoto turnaje svou
účastí. A nebyla to účast ledajaká! Celkem se akce zúčastnilo 41, což je nový nejvyšší
počet lidí na šipkovém turnaji v Jesenici!
Po prezentaci a losování proběhlo zahájení, jehož nedílnou součásti byla i minuta
ticha za zesnulého.
Začátek byl odstartován v cca 16.00 hod, poslední šipka přistála v terči kolem 01.00
v noci. Celkem se odehrálo 80 zápasů. Na konci zůstal jeden jediný vítěz, a to
šestnáctiletý Tomáš Pšenička z Lubence. Ten kromě poháru, medaile a věcné ceny měl
tu čest pozvednout i Martinův pohár, což může udělat jen vítěz. V průběhu turnaje se
podával guláš, vytvořený společnou rukou pořadatelů. Turnaj chystáme opakovat každý
rok ve stejný den.
Na závěr jsme předali diplomy, poháry a věcné ceny. Byla vyhodnocena nejlepší žena
– Petra Žebrakovská, která se v celkovém pořadí umístila na velmi pěkném 9. místě. Též
byl ohodnocen nejlepší hod, a to bingo 180, neboli 3xtripl 20, které dosáhl Mirďas
Dlouhý ze Žatce, celkově čtvrtý. Myslím si, že to byla opět povedená, ale i náročná
akce, která se zdařila i díky skvělým pořadatelům, jmenovitě Václavu Zuskovi, Martině
Deverové, Tereze Naxerové, Markétě Bradáčové, Petru Bradáčovi, Žanetě Proškovské,
Zdeňku Cyrilu Šnejdarovi, Jardovi Mutínskému, Mirku Vinduškovi, Miloši Pavlisovi,
Adrianě Pavlisové, Václavu Mikoškovi, Simoně Mrázové a mé maličkosti. Poděkování
patří z velké míry i restauraci U Draka za skvělou obsluhu a především za sponzorování
cen.
Fotky jsou na: https://milan17.rajce.idnes.cz/Memorial_Martina_7.10.2017
Za tým Draci Jesenice Milan Čížek
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