Město zakoupilo defibrilátor
V rámci
celorepublikového
projektu „Pomáháme společně“
zakoupilo město Jesenice za 46
tisíc
korun
automatizovaný
externí defibrilátor (AED). Cílem
je
zvýšit
pravděpodobnost
záchrany života a úplného
vyléčení
našich
občanů,
návštěvníků města, sportovců,
projíždějících turistů a autoturistů
v případě srdečního selhání nebo
jiné
bezprostředně
život
ohrožující příhody.
Je prokázané, že pro pacienty
s náhlou zástavou krevního oběhu
má rychlé použití přístroje život
zachraňující význam.
Se snahou, aby byl přístroj
vždy, tedy 24 hodin denně
pohotově připraven k záchraně
života, uzavřelo město smlouvu o
dlouhodobé půjčce s Krajským
ředitelstvím
policie
Středočeského kraje a přístroj je umístěn na služebně Policie ČR v Jesenici.
V případě potřeby volejte prosím číslo 158 (případně 155).
Ing. Jiří Svoboda, CSc.

Čtvrté veřejné zasedání zastupitelstva
Dne 13. dubna 2011 se v budově stálého kina v Jesenici konalo čtvrté veřejné zasedání zastupitelstva města. Na navrženém programu bylo 13 bodů jednání a dodatečně byl
zařazen další aktuální bod „Petice proti přestěhování mateřské školy v Jesenici“. Jednání
se zúčastnilo 74 občanů, což dokladuje velký zájem o dění ve městě.
Vedle běžných a opakovaných záležitostí týkajících se nákupů a prodejů pozemků byly důležitými body jednání zejména:
•
•
•
•
•
•

schválení závěrečného účtu města Jesenice za rok 2010
přijetí půjčky ze Státního fondu rozvoje bydlení
narovnání právních vztahů mezi městem Jesenice a Lesy ČR
výsledek výběrového řízení na „Lesnické práce pro město Jesenice na rok 2011“
zajišťování pečovatelské služby pro občany v roce 2012
petice proti přestěhování mateřské školy do základní školy

Hospodaření města včetně závěrečného účtu bylo přezkoumáno pracovníky kontrolního oddělení Středočeského kraje a s drobnými výhradami schváleno. Rovněž tak zastupitelstvo města schválilo hospodaření za rok 2010 včetně závěrečného účtu města
k 31. 12. 2010.
Velmi obsáhle byl projednáván bod týkající se přijmutí úvěru na modernizaci a opravy bytového fondu. Úvěr je poskytován Státním fondem rozvoje bydlení (SFRB) za
velmi výhodných podmínek. Úročení ve výši 3 % ročně po celou dobu platnosti úvěru,
doba splatnosti max. 10 let, 20 % z půjčené částky musí být za stejných podmínek půjčeno občanům nebo právnickým osobám vlastnícím bytové domy v katastru města. Další podmínkou je, že úvěr může krýt pouze 50 % celkových investovaných nákladů. Jinými slovy, chci-li si půjčit 300 tis. Kč, je nutno dofinancovat dalších 300 tis. Kč ze
svého nebo z jiných zdrojů a realizovat opravu v celkové výši 600 tis. Kč. Po dlouhé
diskusi zejména kolem výše a délky zadlužení města bylo zastupitelstvem schváleno přijetí úvěru ve výši 8 mil. Kč. Vybrané opravy budou realizovány již ve druhé polovině
roku 2011, dále v roce 2012. Konec čerpání je plánován do 30. 6. 2013.
V Občasníku č. 1/2011 byla uvedena stručná informace o tom, že v závěru roku 2010
byla městem podána žaloba na Lesy České republiky z důvodu neoprávněného hospodaření v lesích města v letech 2007 až 2009. Na základě této žaloby proběhla řada jednání
a došlo k návrhu dohody o narovnání vztahů mezi Lesy ČR a městem Jesenice. Zastupitelstvo schválilo předložený návrh. Narovnání vztahů je vyčísleno částkou 170.000 Kč
ve prospěch města Jesenice. Peníze budou poskytnuty na účet města do 14 dnů po podpisu dohody.
K oblasti hospodaření v lesích města Jesenice se vztahuje i další bod jednání. Město
vypsalo výběrové řízení pod označením „Lesnické práce pro město Jesenice na rok
2011“. Nabídku podaly čtyři společnosti. Následně byla uzavřena smlouva o dílo se společností SLD Kroc, s.r.o. Manětín. Významným rozdílem oproti hospodaření v lesích
v uplynulých letech je to, že město již nebude prodávat „stromy na stojato“, ale vybraná
firma dřevo pouze vytěží a prodej si bude město samo zajišťovat prostřednictvím svého
lesního hospodáře (p. Fuka). Aby město mělo dostatek informací z oblasti prodejních
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cen dřeva a profesního partnera v oblasti hospodaření v lesích, vstoupilo do Sdružení
vlastníků obecních a soukromých lesů ČR.
Zajišťování pečovatelské služby pro občany města Jesenice od roku 2012
V současné době zajišťuje tuto službu pro město Okresní pečovatelská služba Nové
Strašecí. Z důvodu dlouhé výpovědní lhůty 1 + 1 rok byla OPS Nové Strašecí podána
výpověď s tím, že si město prověří, zda by tyto služby nemohlo poskytovat stejně kvalitně, případně levněji ve své režii. Sociálním odborem města byla zpracována studie,
která ukázala, že v případě získá-li město Jesenice dotaci na tuto činnost od státu, je
schopno zajišťovat tyto služby zhruba za stejných podmínek jako OPS Nové Strašecí.
Protože dotace není nároková a její získání pro rok 2012 a dále je velmi nejisté, bylo zastupitelstvem rozhodnuto, že město Jesenice nebude tyto služby zajišťovat po roce 2012
prostřednictvím vlastní organizační složky. Starostovi bylo uloženo znovu vstoupit
v jednání s OPS Nové Strašecí a podanou výpověď vzít zpět.
Bod „Petice proti přestěhování mateřské školky v Jesenici“ byl na základě návrhu starosty dodatečně zařazen na program jednání.
Dne 12. 4. 2011 byla na městský úřad doručena petice se 457 podpisy, z toho 47 podpisů není od občanů Jesenice. Obsahem petice je nesouhlas se záměrem přestěhování
mateřské školky do prostor základní školy. Zastupitelstvo vzalo na vědomí podání
„PETICE“ a uložilo radě města petici vyřídit v souladu se zákonem č. 85/1990 Sb. o
právu petičním. V tomto smyslu bude zpracováno stanovisko rady a předáno do 30 dnů
od podání petice petičnímu výboru. Z tohoto důvodu nechci předbíhat názor rady a nemohu tedy komentovat celou záležitost. Vzhledem k aktuálnosti a velkému zájmu občanů Jesenice předpokládám, že odpověď rady bude rovněž předána všem občanům do
schránek.
Zastupitelstvem byly projednávány i další body, které nebyly vzhledem k omezenému
prostoru zmíněny. Pokud máte jako občané města Jesenice zájem získat další informace,
prosím, využijte úřední desku města, případně jsou všechny zápisy z jednání rady i zastupitelstva uloženy na městském úřadě.
V Jesenici 24. 4. 2011
Ing. Jiří Svoboda, CSc.

Odbory Městského úřadu Jesenice
Technický úsek
Vážení čtenáři,
zaměstnancům městského úřadu byl dán prostor pro krátké představení na stránkách
Jesenického občasníku. Dovolte mi, abych se vám představil jako první. Jmenuji se Pavel Kyselka a je mi 30 let. V Jesenici bydlím od roku 1989, kde jsem také navštěvoval
základní školu. Po jejím ukončení jsem absolvoval Gymnázium Zikmunda Wintra
v Rakovníku.
Od roku 2005 jsem zaměstnán na městském úřadě jako vedoucí autokempu. Mojí
hlavní náplní práce je zajištění bezproblémového chodu autokempu. Starám se o administrativní stránku provozu, spojenou se zajištěním hostů kempu a jeho propagací na internetu a v tisku. Zajišťuji a dohlížím na dodržování termínů pravidelných kontrol a revizí, které jsou pro hladký chod zařízení potřeba. Od dubna do října jsou na kempu zaměstnáni další 4 pracovníci. Zde došlo oproti minulým letům ke změně. V minulosti
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pracovali na kempu dvě uklízečky a
jeden údržbář. Od letošního roku
jsou údržbáři dva. Podle prvních
poznatků se jeví tento krok jako
přínosný, neboť celkově zastaralý
kemp potřebuje každou pracovní
sílu. Tyto zaměstnance z náplně své
práce úkoluji a dohlížím na plnění
zadaných úkolů. Zároveň zajišťuji
jejich potřebná školení v rámci
bezpečnosti práce a požární ochrany.
Mimo hlavní sezónu zajišťuji chod
recepce. V letošním roce bylo na
kempu k 10. 4. ubytováno již přes
50 rekreantů, většinou z řad cizinců.
Ti zde zanechali za ubytování částku
přes 15 tisíc Kč. Kemp samotný
s sebou přináší mnoho úskalí, která
by však vydala na samostatný
článek. Pokud mi bude dán prostor,
zmíním se o tomto v nějakém dalším
vydání Občasníku.
Po
organizačních
změnách
probíhajících v letošním roce, které
mají přispět k rovnoměrnějšímu
vytížení
všech
zaměstnanců
městského úřadu, byl zřízen nový
odbor technických služeb, který od 1. března také zastávám. V této funkci jsem relativně
krátce a dá se říci, že se celý odbor zatím víceméně formuje. Mojí představou o fungování tohoto odboru je zajištění všech potřebných úkonů pro provádění vykonávaných
prací. Zajišťuji, aby se pracovníci nemuseli starat o to s čím, jak a kdy budou co dělat.
V součinnosti s tajemnicí a starostou zajišťuji potřebné práce na údržbě městské zeleně a
městských pozemcích. Tyto práce jsou z větší části prováděny zaměstnanci veřejně prospěšných prací. Bohužel v letošním roce je po úsporných opatřeních v této službě méně
pracovníků než v letech minulých. Zároveň odpovídám za pracovníky aprobační služby
a veřejné služby a administrativu s tímto spojenou. Na starosti mám také vozový park, u
kterého zajišťuji opravy a technické kontroly. Na internetových stránkách města Jesenice je zřízeno nové menu „Technické služby“. Zde se budu snažit vkládat informace o
práci technických služeb. Zároveň bych tímto chtěl poprosit všechny, kteří budou vědět
o nějakém problému, který Jesenici trápí a je v rámci technických služeb proveditelný,
aby mě kontaktovali na email: kyselka@jesenice-ra.cz a nebo na telefon 608 029 189.
Pokud to bude v našich silách, určitě se ho budeme snažit vyřešit.
Na městském úřadě dále pracuji jako informatik. Zajišťuji bezproblémový chod jednotlivých pracovišť po stránce výpočetní techniky. Podílím se na zavádění nových informačních systémů a následných školeních uživatelů. Městský úřad byl jedním z prv4

ních, na kterém byla zřízena služba Czechpoint. Podílel jsem se na podání dotačního titulu na nákup zařízení pro zřízení tohoto pracoviště. Tato dotace byla pro nás úspěšná.
Zajišťuji podání žádostí a instalaci certifikátů pro elektronické podpisy. V současné
chvíli jsou již všechna pracoviště elektronickými podpisy vybavena a zdárně se používají v souladu s legislativou. Podílím se na poptávkových řízeních na nákup informačních
technologií. Vlastním mezinárodně uznávaný certifikát „W2407MC správa síťového
prostředí se systémy windows server 2003 a windows XP professional“.
Závěrem mi dovolte krátké zamyšlení. Většina z vás určitě chodí do zaměstnání. Věřím, že se snažíte odvádět práci podle svého nejlepšího vědomí a ke spokojenosti zaměstnavatele. Dobře víte, že ne vždy to jde přesně podle vašich představ. Kolikrát jste
omezeni různými předpisy, finančními možnostmi a bohužel i představami nadřízených.
Věřte, že i úředník je jen člověk a ne vždy se mu povede vše na sto procent. Určitě se ale
každý, tak jako vy, snaží odvádět práci co nejlépe. Kritizovat umí každý. Veřejná zastupitelstva jsou toho zdárným příkladem. Zkuste také občas najít nějaké pozitivum, kterých je myslím v Jesenici dost a dost. Upřímně pochválit umí jen málokdo. A pochvala
je tím nejlepším motorem pro další práci. Jesenici jsem měl vždycky rád a myslím, že
navždy zůstane v mém srdci vesničkou, v které jsem vyrůstal. Budu se pro ni tedy snažit
ze své funkce dělat maximum, i když jsem si vědom, že ne vždy to bude přesně podle
vašich představ.
Pavel Kyselka

Otázka zkracování jmen v usneseních
V poslední době se na úřadě začaly množit dotazy, proč se v usneseních na webových
stránkách objevují místo celých jmen a adres pouze iniciály s uvedením místa bydliště.
Za touto změnou ovšem nelze hledat snahu vedení úřadu (města) omezovat přístup veřejnosti k informacím. Za vším stojí zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. U
dobrovolně zveřejněných dokumentů na internetu nebo v obecním zpravodaji, jako jsou
zápisy z rad města nebo zastupitelstva, musí obce zajistit plnou ochranu osobních údajů.
Tuto ochranu musí obce zabezpečit bez ohledu na to, že zasedání zastupitelstva je veřejné. Pokud by součástí zápisu byl i zvukový záznam, bylo by ho možné uveřejnit pouze
s předchozím souhlasem lidí uvedených v usneseních. Při živých video přenosech bez
archivace není tento souhlas nutný. Pokud by ovšem člověk obdržel nějakou dotaci nebo
grant z veřejných prostředků, lze jméno „obdarovaného“ zveřejnit.
Do zápisů v plném znění lze nahlédnout na městském úřadě, popř. si o informace požádat dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
Podobná ustanovení platí také při zveřejňování informací o nově narozených dětech,
případně o lidech, kteří nás opustili. I v tomto případě je třeba mít souhlas rodičů nebo
pozůstalých. V případě porušení ustanovení zákona o ochraně osobních údajů hrozí obci
nemalé finanční postihy.
Jan Polák
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Jesenické lesy
V posledních třech letech byly lesy na jednáních zastupitelstva vždy výbušným tématem. Často jsme řešili problémy s údajnou nevhodnou těžbou, s duplicitním vlastnictvím, s vyčíslením a vymáháním škod apod. Při vědomí závažnosti tohoto tématu a zjištění, že v posledních letech bylo městské lesní hospodářství stále výrazně ztrátové, jsme
od doby našeho nástupu do funkcí celé problematice věnovali již mnoho času a
v následujících řádcích vás chceme informovat o výsledku našeho dosavadního snažení.
1. Odbornost – abychom při našich rozhodováních měli zajištěny podklady a informace
na vysoké odborné úrovni, dohodli jsme se na navázání spolupráce s Ing. Stanislavem
Jánským, který vykonává funkci místopředsedy předsednictva Sdružení vlastníků
obecních a soukromých lesů v ČR. Ing. Jánský pro město zpracoval lesní hospodářský
plán na období 2008 – 2018.
2. SVOL – na posledním veřejném zastupitelstvu zastupitelé rozhodli o vstupu do organizace Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů v ČR. Jde o největší organizaci
sdružující soukromé vlastníky lesů, která vznikla v roce 1992. K jejím hlavním cílům
patří:
• obhajovat společné zájmy vlastníků nestátních lesů a prosazovat oprávněné požadavky členů
• podílet se na tvorbě lesnické politiky a legislativy
• metodicky pomáhat členům sdružení při obhospodařování lesních majetků
• zajišťovat poradenskou činnost a školení pro vlastníky a správce lesních majetků
• spolupracovat s obdobnými institucemi v tuzemsku i v zahraničí
• prostřednictvím systému společného obchodu spolupůsobit při vytváření výhodných podmínek pro prodej dříví členy SVOL jejich smluvním partnerům.
Členství ve sdružení není bezplatné, ale bude nás stát 10 Kč/ha lesa, tedy zhruba 7000
Kč/rok.
3. Hospodaření v lesích města – dříve než jsme rozhodli o tom, jak bude probíhat a jak
bude organizováno hospodaření v lesích města, jsme se snažili načerpat maximum informací – prováděli rozbory dosavadního hospodaření, četli odborné články, diskutovali s různými odborníky a lidmi, kteří se danou problematikou zabývají. Nakonec
jsme se na základě všech v té době nám dostupných podkladů rozhodli o důležité
změně oproti současnému systému – v maximální možné a ekonomicky výhodné míře
oddělit provádění lesnických prací od prodeje dřevní hmoty. Výhodou tohoto systému
by měla být důslednější kontrola, omezení možností šizení města a především získání
vyššího profitu z prodeje dřeva. Proto jsme na uvedený způsob hospodaření připravili
a na přelomu měsíců března a dubna uspořádali poptávkové řízení. Na základě jeho
výsledků a po odstoupení vítěze soutěže byla na zajišťování lesnických prací podepsána smlouva se společností SLD KROC, s.r.o. Prodej dřeva bude minimálně z části
zajišťován prostřednictvím společného obchodu SVOL.
4. Samovýroba – z důvodu bezpečnosti obyvatel, kontroly aktivit v lesích a zjednodušení systému jsme nakonec po mnoha debatách rozhodli, že tak, jak jsme dosud sys6

tém samovýroby v Jesenici znali, již fungovat nebude. Každý občan Jesenice, který
bude mít zájem získat z obecních lesů palivové dřevo, dostane na městském úřadu
kontakt na pracovníka lesnické společnosti obhospodařující naše lesy a s ním si domluví podle stanovených podmínek případnou dodávku dřeva.
5. Vyrovnání se společností Lesy České republiky – na zastupitelstvu 13. 4. byla zastupiteli odsouhlasena dohoda o narovnání s LČR. Dohoda se týkala úhrady škod vyčíslených městem Jesenice a vzniklých neoprávněným hospodařením společnosti
LČR v lesích města v katastru Bedlno a Kosobody v posledních třech letech. Obě
strany sporu se nakonec dohodly na kompromisu ve výši 170 000 Kč. Tato částka bude převedena na účet města do 15 dnů po podpisu této dohody oběma stranami sporu.
Tímto krokem budou ukončeny veškeré nároky města vůči LČR. Neznamená to však,
že nám bude uhrazena veškerá ztráta vzniklá tím, že město Jesenice v roce 1999 nepřevzalo od společnosti LČR lesy na katastru Podbořánky, Bedlno, Kosobody a Chotěšov o výměře cca 200 ha a že na nich bez jakéhokoliv omezení tato společnost dřevo těžila.
Závěrem chceme zdůraznit, že naší hlavní motivací bylo zavést do hospodaření s lesy
přístup řádného a zodpovědného hospodáře a jednoznačně jsme odmítli režim, kdy se na
hospodaření lesů muselo každoročně z rozpočtu města výrazně doplácet. Rovněž musíme podotknout, že nově nastavený systém hospodaření s lesy města chceme v tomto roce „testovat“ a posléze vyhodnotit. Na základě dosažených výsledků v průběhu zimy
rozhodneme, jak budeme postupovat dále, jestli uvedený systém bude v dalším období
fungovat beze změny, nebo zda dojde k jeho určité korekci.
Ing. Roman Valuš

Nová služba poskytovaná Jednotou
Při nákupu nad 300 Kč a platbě platební kartou Master Card (s čipem na magnetickou
pásku) nebo kartou Visa je možné u pokladny provést výběr v hotovosti (tzv. Cash
Back) až do výše 1 500 Kč. Poplatky za výběr jsou stanoveny podle podmínek, které má
klient u své banky (např. GE Money Bank a Poštovní spořitelna nabízí tuto službu zdarma, Česká spořitelna za 6 Kč).

Přehled akcí
• 28. 4. – 5. 6. Muzeum Jesenice – výstava kočárků ze soukromé sbírky
Markéty Nebeské, vernisáž 28. 4. v 16 hodin
• 5. května od 9.30 hodin v KD Jesenice – NOTIČKA – soutěžní přehlídka škol a
speciálních zařízení ve zpěvu a tanci
• 6. května Slávek Janoušek a Luboš Vondrák v Hudebním klubu Truhlárna
• Domov Krajánek, poskytovatel sociálních služeb, zve všechny své příznivce na
tradiční májový Den otevřených dveří, který se koná dne 7. 5. od 12 hodin v přírodním amfiteátru Domova. Přijďte si prohlédnout prostory, kde uživatelé žijí, pracují a naplňují svůj volný čas. Po celé odpoledne je připraven bohatý kulturní program a malé občerstvení. Domov navštěvují kadeřnice a kosmetičky z vlasového
studia Klier Praha a i tento den budou zdarma upravovat účesy našich uživatelek.
Těšíme se na každého z Vás.
Mgr. Vlasta Dočekalová, ředitelka Domova
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• 8. 5. Rakovník Vysoká brána 2011 (u Pražské brány) – staročeský jarmark, občerstvení, divadelní, šermířská, kejklířská a hudební vystoupení
• 14. 5. Máje a Májová zábava
• 18. 5. – Muzeum na dvoře aneb pohled do zákulisí muzea
9 – 15 hodin – nádvoří muzea TGM Rakovník
• 19. 5. – Den s Kelty – Muzeum Nové Strašecí, akce u příležitosti výročí nálezu
opukové hlavy, 9 – 17 hodin
• 20. 5. – Muzejní noc – Muzeum Nové Strašecí, vystavení originálu keltské hlavy,
12. – 22 hodin
• 26. 5. Jarní setkání v KD od 17.00 hod. aneb děti ZŠ a MŠ Jesenice rodičům
• 27. 5. Den dětí – pořádá ISŠ Jesenice
• 4. června – Den dětí a kolokáry – pořádá Chlapinec Krty (hry pro děti, rybářské
závody na návsi, jízda kolokár v kategorii dětí i dospělých)
• 10. června – Taliesyn v Hudebním klubu Truhlárna
• 11. června – hasičské závody – KOŇKY – hráz Velkého rybníka Jesenice od 9 h.
• 13. června – Zkrocení zlé ženy – divadelní zájezd do ND Praha, odjezd v 15.30
z náměstí
• 18. června – Strašidelný les
• 18. června – Zahradní slavnosti Petrohrad

Proběhlo

Jarní taneční na Drahouši
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26. 3. měli Jeseničtí možnost zhlédnout divadelní představení Divadelního spolku
MLASK Manětín – hru Ryba ve čtyřech. Tato v současnosti často uváděná hra podle
knihy žijícího německého spisovatele, scénáristy a režiséra Wolfganga Kohlhaase (kniha
vyšla v Německu r. 1981) byla vtipná, svěží a lehce poučná. Představovala kriminální
událost z r. 1838, kdy podle pravidla „kdo jinému jámu kopá, sám do ní padá“ se stárnoucí sluha i stárnoucí sestry, jimž věrně sloužil mnoho let a od nichž nyní žádal peníze
na odpočinek, vzájemně otráví.
Ačkoliv představení bylo pěkné, do kina dorazila jen hrstka místních. Naštěstí kino
nezelo prázdnotou, protože přijel autobus diváků z Čisté.
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30. 4. Slet čarodějnic
Letošní dubnová akce vyšla na sobotu a šlo se lesem na Drahouš, kde na děti čekaly
čarodějnice se svými mnohdy nelehkými úkoly.
Přesto velké i malé čarodějnice a jejich doprovod dorazily v hojném počtu (106 platících a cca 40 čarodějnic v kostýmech) a přinesly i pěkné počasí.
Za splněné úkoly děti dostávaly razítka a kartičku s razítky pak vyměnily za špekáček, který si hned opekly. Nechybělo ani rejdění při tanci a soutěže. Volbu o nejkrásnější
malou čarodějku vyhrála „čarodějnice s velkým nosem“ (M. Ondič). Tradiční akci doplnil krátký šermířský výstup a upálení čarodějnice.
Reportáž v Rakovnickém deníku si můžete přečíst na:
http://rakovnicky.denik.cz/zpravy_region/po-lektvarech-kazdy-muselzkrasnet20110501.html
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Utkání oddílu kopané FC Jesenice
v soutěžním ročníku 2010 – 2011
OKRESNÍ PŘEBOR – A1A II. TŘÍDA – JARNÍ ČÁST
KOLO
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

DRUŽSTVA
SKÓRE BRANKY
FK Kněževes – FC Jesenice
0 : 4 Weis 2, Reištetter, Kotek
FC Jesenice – So. Mšec
1 : 5 Weis
TJ Roztoky – FC Jesenice
1 : 1 John Jakub
FC Jesenice – ESTA Oráčov
1 : 4 Kučera
Tn Rakovník – B FC Jesenice
4 : 3 Reištetter, Kotek, Weis
FC Jesenice – FC05 Zavidov
1 : 5 Weis
FK Hředle – FC Jesenice
FC Jesenice – Sparta Lužná
SK Pavlíkov – FC Jesenice
FC Jesenice – FC Po Olešná
ČL Kolešovice – FC Jesenice
Sokol Srbeč – FC Jesenice
FC Jesenice – SK Lány
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Černé skládky v Jesenici (jedna vpravo nad Omáčkovnou, druhá 50 m od cedule č. 4
naučné stezky – za loukou s koňmi). Kdo sem vyváží zbytky autodílů, plachty, molitan a
jiné podobné nerozložitelné klumpy?

Nabízím k prodeji rekreační chatu v Jesenici. Výhodná a bezpečná poloha, možnost rybaření, krásné koupání. Bližší informace na tel. 584 401 731.
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