Starý znak Jesenice

Nový (upravený znak) Jesenice

ERB
Na modrém štítě je kolovratská orlice hledící vpravo, její pravá polovina je stříbrná
(=bílá) a levá červená; orlice je ve zlaté zbroji s jetelovými trojlístky (zakončenými
zlatými pásky na křídlech).
Nad štítem leží dva zkřížené zlaté klíče (zuby obrácené nahoru). Na klíčích je kolčí
helm (=turnajová přilba) s točenicí s červenobílými pokryvadly (z přilby splývající
rouška, která měla chránit kov před žárem slunce) a příčně pruhovanými stuhami.
V klenotu jsou složena křídla, navrch červená a vespod stříbrná.
Podle literárních údajů udělil tento znak císař Rudolf II. (1552 – 1612), který měl
Jesenici na počátku 17. st. na přímluvu Jaroslava ml. Libštejnského z Kolovrat vřadit
do počtu českých měst a městeček (jen města mají právo užívat erb). Prokázáno to ale
není, protože není doložen erbovní diplom. Nevíme ani přesné datum udělení, ale jisté
je, že od 2. pol. 17. st. s ním už Jeseničtí pečetí své listiny.
Znak má být odvozen právě od erbu kolovratského, jehož základem je orlice, která
má však mnoho podob, protože tento rod se hodně větvil. Dnes už bohužel nevíme,
zda jejich dávný předek skolil orla, či byl statečný v bojích jako orel, nebo zda se
jedná jen o parádu z pera středověkého kreslíře.

MĚSTO JESENICE
Vás srdečně zve
na

„Oslavu 600. výročí udělení privilegií městu
Jesenice“
Kde: Mírové náměstí
Kdy: 27. 6. 2009 od 10.00 hod.
vstupné dobrovolné
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Program oslav
10.00 hod.

13.00 hod.

14.00 hod.
14.30 hod.
15.30 hod.
16.00 hod.
17.00 hod.

Slavnostní zahájení – Mírové náměstí Jesenice
Historický šerm – Ordál
Předání a vysvěcení městské vlajky
Skupina historických tanců Gwinewra
Country kapela
Vystoupení žáků z jesenických škol
Taneční vystoupení – country kroužek Jesenice
Mladí karatisté z Jesenice
Taneční vystoupení – country kroužek Jesenice
Taneční vystoupení – Domov Krajánek
Country kapela
Lidové divadlo Tereza
Hasiči Jesenice – ukázka historické techniky a zásahu hasičů
Country kapela
Skupina historických tanců Gwinewra
Lidové divadlo Tereza
Historický šerm – Ordál

Doprovodný program
26. 6. – koncert Josefa Fouska od 19.00 hod. – stálé kino Jesenice
Doprovodné akce během dne
• Historický jarmark – náměstí Jesenice
• Výstava v KD Jesenice:
Výstava z archivu – černobílé fotografie – p. Jiří Měchura
Výstava fotografií – Historie Jesenicka
• Volejbalový turnaj „KVAK“ – hřiště ZŠ Jesenice
• Od 18.00 hod. – koncert duchovní hudby v kostele sv. Petra a Pavla
v Jesenici, PhMr. Krouza Rudolf (varhany), Novák Jiří (trubka)
• Od 20.00 hod. jste všichni srdečně zváni na bigbeatový večer
v KD Jesenice – hraje skupina IFAROCK
• Oslavy budou zakončeny ve 22.00 hod. ohňostrojem
Srdečně Vás všechny zveme a přejeme příjemné prožití dne.
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Listina ze dne 31. prosince 1409 přiznávající Jesenici privilegia, psaná latinsky na
pergamenu. Byla opatřena šesti pečetěmi, ty se však v průběhu let ztratily.
Zjednodušeně se v ní praví toto:
Jenec z Janovic a na Petrohradě, jeho syn Jan a Petr, syn Purkarta z Janovic a na
Chlumci, udělují městečku Jesenici tato privilegia:
• právo volného užívání veškerých dědin;
• dcera a vdova dědí stejně jako syn;
• právo volného odkazu;
• zemře-li někdo bez poslední vůle, dědí příbuzný až do sedmého kolena;
• určují se peněžité i naturální dávky a roboty, tresty za přeorání cizího pole, za
výtržnosti a menší přestupky;
• hrdelní pravomoc náleží vrchnosti;
• stanoví se příspěvek na královskou berni;
• následují ustanovení pro řezníky, pekaře a lazebníky, pro vaření a čepování piva i
pro kostelní úředníky;
• vrchnost určuje, kdo a kdy může prodávat sůl;
• měšťané mají stará práva a zvyklosti; v nutných případech mohou konšelé vybírat
zvláštní dávky;
• rychtářům a konšelům přísluší právo přijímat nové měšťany;
• městečko si může založit a vést městské knihy.
Listiny byly sepsané ve skutečnosti dvě – k této latinské byl pořízen ještě český
přepis, rovněž psaný na pergamenu, avšak bez pečetí. I na tomto pergamenu jsou
otvory (= díry; zničené rohy přeloženého dokumentu), ale text byl doplněn
z pozdějších českých opisů.
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Přepis je bohužel příliš rozsáhlý, proto uvádíme jen úvod (kdo a proč) a první bod
(právo volného užívání veškerých dědin):
(v závorce uvádíme velmi zjednodušený převod do moderní češtiny)
Ve jméno svaté Trojice a jednoho Buožstvie. Všelijakých věcí skutkové velmi
snadně z paměti vycházejí, kteříž řádem listovniem utvrzeni a upevněni nebývají.
(Snadno se zapomene na mnoho věcí, které nejsou písemně zaznamenané). Protož
Známo buď všem, taky nynějším jako budúcím lidem, kteříž tento list uzří anebo
slyšeti budú, že my Jenec z Janovic, pán na Petršpurce, Jan, syn jeho, z Janovic,
seděniem tudíž na Petršpurce, Petr, syn urozeného pana Purgharta dobré paměti
z Janovic, seděniem na Chlumci, dobrým rozmyslem všech nás i přátel našich
jednostejnú a zdravú radú znamenavše a spatřivše rozličné a veliké nedostatky města
nebo městečka našeho Jesenice i také obyvateluov v něm obývajících, i chtějíce
povahu předpověděného městečka našeho učiniti lepší, aby tiem pilněji nám,
dědicuom o budúcím našim platy z sebe dávati a klásti mohli, čím by hojněji v svých
právích a byčejích byli utvrzeni, protož předpověděným bydliteluom a obyvateluom
jmenovaného městečka, dědicuom a budúcím jich mocí tohoto listu potrvzujem na
věčnost všeho spolkem, obzvláště což dole psáno stojí: (Na vědomí se dává lidem
současným i budoucím, že my - Jenec z Janovic a z Petrohradu, Jan, jeho syn, a Petr z
Janovic a z Chlumce - po dobré úvaze a na radu přátel, protože vidíme různé
nedostatky městečka Jesenice a jeho obyvatel a protože chceme naše městečko učinit
lepším, potvrzujeme tímto listem níže sepsané:)
Prvotně a předkem aby všeho dědictvie obyvatelé naši předpovědění, dědicové a
budúcí jich, luk, pastvišť, role voraných i nevoraných, jež obec slovú, lesuov, luhuov
neb mýcenin, potokuov, vrchuov a údolé i všeho dědictvie neboli užitkuov a
důchoduov, kterýmiž by koli jména jmenovány býti mohly, tiem právem a spůsobem,
kterýmž od starodávna prvotními časy užívali, a též by k svému užitku obraceli a
užívali časy věčnými beze všelikeré našich dědicuov a budúcích našich odpornosti a
protivenství.
Trochu z historie Jesenice
Jesenice leží na křižovatce starých zemských cest (Bavorské z Plzně na Žatec a
Chebské z Prahy přes Rakovník do Chebu) v průměrné nadmořské výšce 459 metrů n.
m. Ves byla založena patrně ve 12. století během vnitřní české kolonizace a
pojmenována podle jasanového porostu Jasenice, který bylo třeba vymýtit. Není ale
známo, kým byla založena.
O století později tu již stál kostel sv. Petra a Pavla, vybudovaný v románském
slohu.
První písemná zmínka o Jesenici se váže k roku 1321, kdy je připomínán vladyka
Bořita z Jesenice, sídlící na zdejší tvrzi. V první polovině 14. století byla Jesenice
připojena k hradu Petršpurku, v jehož poddanství setrvala až do roku 1848. Od roku
1350 je uváděna jako farní osada.
Podle některých zdrojů je jmenována jako městečko již v roce 1385, ale písemný
doklad pochází až z 31. prosince 1409, kdy Jenec z Janovic, pán na Petršpurku,
vydal Jesenickým významné privilegium, kterým byla jejich osada s právní platností
povýšena na městečko. V tomto privilegiu je rovněž první zmínka o české škole
v Jesenici. Tehdejší kantor byl současně městským písařem. Protože však Jenec
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z Janovic stál v době husitských válek „na straně kalicha“, začali plzeňští katoličtí páni
plenit na jeho statcích a Jesenici v roce 1432 vypálili.
V první polovině 16. st. (1515) obnovuje král Vladislav II. Jagellonský
Jesenickým staré výsady na trhy, šenk piva a právo míle.
V druhé polovině 16. století se výhodným sňatkem se Zikunou z Gutštejna dostal
k majetku petrohradského panství Jaroslav Libštejnský z Kolovrat. Jak lehce však
Kolovratové dědictví nabyli, tak snadno o něj zase přišli. Jaroslav ml. Libštejnský se
zúčastnil stavovského povstání 1618 – 1620. Zemřel sice ještě před vítězstvím
císařských vojsk v roce 1619, ale panovník mu zradu neodpustil a všechny jeho statky
zabavil. Zkonfiskované panství koupil roku 1622 Heřman Černín z Chudenic, který
roku 1628 víceméně potvrdil výsady Jesenických, avšak nezabránil postupnému
poněmčování Jesenice. V jeho privilegiu z roku 1628 je poprvé psáno i o místním
vodovodu.
Od roku 1624 dosazoval Heřman Černín do Jesenice již jen katolické faráře. Roku
1684 vypukl ve městě požár a s velkou částí města vyhořel také zdejší kostel i s farou
a s farním archivem, v němž vzaly za své cenné dokumenty o české minulosti obce.
Kostel byl sice vzápětí opraven, avšak r. 1718 postihl Jesenici další zničující požár a
kostel musel být v roce 1725 pro celkovou zchátralost přestavěn. Fara byla vystavěna
rovněž v barokním slohu v roce 1765.
V roce 1850 se Jesenice stává soudním a přechodně i politickým okresem.
V návaznosti na zprovoznění železniční trati Rakovník – Bečov v roce 1897 se
rozmáhá i život hospodářský. V roce 1905 byl vybudován zcela nový vodovod
s ocelovým potrubím a v roce 1910 starobinec pro přestárlé občany (dnes Domov
Krajánek). V roce 1960 byl zrušen podbořanský okres a Jesenice se dostala do správy
okresu Rakovník.
V roce 1921 žilo v obci 1296 obyvatel (69 Čechů, 1210 Němců a 17 cizinců).
V současnosti pod Městský úřad Jesenice spadají ještě Kosobody, Soseň, Chotěšov,
Bedlno a Podbořánky s celkovým počtem 1656 osob.
Dnešní Jesenice je místem, kde mají své zastoupení výrobní subjekty průmyslové i
zemědělské povahy, sféra nevýrobní a samozřejmě kulturní a vzdělávací instituce. Za
všechny jmenujme alespoň stavební firmu DROPS, TM, PAP OIL, HULTOM,
Mountfield či Jednotu. Kulturnímu vyžití slouží stálé i letní kino, veřejná knihovna a
muzeum. Tělovýchovné aktivity umožňují víceúčelové hřiště u ZŠ, sportovní areál FC
Jesenice či Hotel Jesenice. Kromě základních škol pracuje v Jesenici ještě integrovaná
střední škola a škola mateřská. V obci je zdravotní středisko, zubní ordinace, lékárna
„U Panny Marie Pomocné“, pošta, obvodní oddělení Policie a Sbor dobrovolných
hasičů. Obec nabízí vlakové spojení do Rakovníka a do Bečova nad Teplou,
autobusem se lze dopravit do Plzně, Mostu nebo Teplic.
Významná je i funkce rekreační. V letních měsících je Jesenice hojně
navštěvována rekreanty, kteří využívají nejen soukromé chaty či ubytovací zařízení
nejrůznějších společností, ale též vyhledávaný jesenický autokemp. Okolní krajina
lesů a rybníků skýtá možnost koupání, rybaření, sběru lesních plodů a turistiky.
Nachází se tu i největší rybník okresu – Velký rybník s rozlohou téměř 46 hektarů.
Vodní nádrže jsou však také útočištěm řady vzácných živočichů. Proto byla oblast
vyhlášena nejprve klidovou oblastí (r. 1987), později přírodním parkem (r.1994).
Nejzajímavějšími lokalitami prochází 15kilometrová Naučná stezka Jesenicka, zřízená
v roce 1988. Více informací o ní a dalších zajímavostech krajiny přináší Průvodce
Naučnou stezkou Jesenicka, aktualizovaný v závěru roku 2000. Pro milovníky
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cyklistiky byla v červnu 2001 otevřena cyklostezka Rakovník – Jesenice,
pojmenovaná po Antonínu Charvátovi, zakládajícímu členu Klubu cyklistů RAKO
v Rakovníku. Jako mistr republiky byl v roce 1924 nominován na olympiádu v Paříži a
účastnil se mistrovství světa v Miláně.
Za účelem spolupráce při řešení společné problematiky obcí a obnovy regionu byl
v roce 2000 založen mikroregion Jesenicko a současně je Jesenice začleněna do
mikroregionu Rakovnicko.

(13. – 15., březen – červen)
• Zastupitelstvo města Jesenice po projednání schvaluje koupi vozu pro technickou
údržbu města do celkové nejvyšší ceny 800 000,- Kč včetně DPH. Před vlastním
nákupem bude svolána schůzka zastupitelů, aby se vyjádřili k jednotlivým
nabídkám a typům vozidel.
• Zastupitelstvo města Jesenice po projednání schvaluje poskytnutí finančního
příspěvku Římskokatolické farnosti Jesenice, Plzeňská 65, z rozpočtu města ve
výši 30 000,- Kč.
• Zastupitelstvo města Jesenice po projednání schvaluje fotbalovému klubu SK
Jesenice poskytnutí příspěvku ve výši 35 000,- Kč.
• Zastupitelstvo města Jesenice po projednání schvaluje fotbalovému klubu FC
Jesenice poskytnutí příspěvku ve výši 24 000,- Kč
• Zastupitelstvo města Jesenice po projednání bere na vědomí rozpočtový výhled na
rok 2010 a schvaluje rozpočet města pro rok 2009 takto:
Celkové příjmy rozpočtu ve výši 22 820 tis. Kč.
Financování ve výši 2 967 tis. Kč
Celkové zdroje ve výši 25 787 tis. Kč
Běžné výdaje ve výši 25 787 tis. Kč
• Zastupitelstvo města Jesenice po projednání schvaluje prodej budoucího pozemku
p.č. 1503/12 v k.ú. Jesenice, který bude oddělen GP z pozemku p.č.1503/5,
zapsaného v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský
kraj, Katastrálním pracovištěm Rakovník na LV 10001 pro obec Jesenice, firmě
Stafin a.s., Edvarda Beneše 540/31, Plzeň, za cenu 300,- Kč/m2.
• Zastupitelstvo města Jesenice po projednání schvaluje prodej pozemku p.č. 1682/9
v k.ú. Podbořánky paní Věře Hrubé, Kralovice, za cenu 50,- Kč/m2.
• Zastupitelstvo města Jesenice po projednání schvaluje variantu č.2 (s klíči)
vexikologického návrhu vlajky města Jesenice, který znázorňuje orlici a dva
zkřížené klíče.
• Zastupitelstvo města Jesenice po projednání schvaluje zastupitele p. Taťánu
Čížkovou, p. Pavla Šrédla a p. Miloslava Vyletu pro spolupráci s pořizovatelem
ÚP.
• Zastupitelstvo města Jesenice po projednání schvaluje firmu AGORA STUDIO,
Terronská 64, Praha 6, jako pořizovatele tří zastavovacích studií na zástavbu RD v
lokalitě V Jahůdkách.
• Zastupitelstvo města Jesenice schvaluje zařazení záměru rozšíření golfového hřiště
do zadání územního plánu města Jesenice.
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• Zastupitelstvo města Jesenice po projednání schvaluje účast Základní školy a
mateřské školy Jesenice, v projektu ESF „Rozšíření výuky Aj na základních
školách Středočeského kraje programem Super – Nature“ jako partnerské školy.
• Zastupitelstvo města Jesenice po projednání schvaluje podání žádosti o dotaci z
Fondu životního prostředí Středočeského kraje na rekonstrukci kanalizace na
Mírovém náměstí a schvaluje uvolnění 650 000,- Kč z běžného účtu města na
finanční krytí spoluúčasti. V případě přiznání dotace bude běžný účet doplněn o
výše uvedenou částku 650 000,- Kč prodejem podílových listů.

(Usnesení č. 58 – 66; únor - červen)
• Rada města po projednání a provedení místního šetření neschvaluje žádost manželů
Ivana a Jitky Procházkových, Smetanova 42, Jesenice, o pokácení 1 ks borovice na
pozemku 1805/6 v k.ú. Jesenice u Rakovníka v blízkosti chaty č. 0107.
• Rada města po projednání bere na vědomí žádost Bílovské zemědělské společnosti
a.s., Potvorov, o pronájem pozemků v k.ú. Podbořánky, pronájem pozemků bude
řádně vyvěšen.
• Rada města po projednání schvaluje poskytnutí garáže v domě č.p. 339 v Jesenici
(o kterou ve veřejné nabídce na pronájem neprojevil nikdo zájem) Základní škole a
mateřské škole Jesenice.
• Rada města po projednání schvaluje objednávku vexikologického zpracování
vlajky města firmou Velebný a Fam s.r.o., Ústí nad Orlicí.
• Rada města po projednání souhlasí s žádostí Klubu orientačních sportů KOS
Jesenice o povolení uspořádat závod v orientačním běhu ve dnech 16. - 17. 5. 2009.
• Rada města po projednání souhlasí s podpisem dodatku smlouvy o dílo s Ing. arch.
Pavlem Krolákem na doplňkovou etapu díla: Vypracování aktualizace zastavěného
území města Jesenice, obcí v jejím správním obvodu a odloučených lokalit v
krajině, spolu s výkresem limitů pro Zadání územního plánu po schválení rozpočtu
na rok 2009.
• Rada města po projednání bere na vědomí vyúčtování Okresní pečovatelské služby
Nové Strašecí, o.p.s, a schvaluje podepsání „Dodatku číslo 2“ ke smlouvě o
poskytnutí dotace na pečovatelskou službu a podepsání „Dohody o vzájemném
započtení závazků a pohledávek“.
• Rada města po projednání bere na vědomí žádost pana Trana Bacha o pronájem
pozemku p.č. 1003 v k.ú. Jesenice u Rakovníka za účelem zřízení parkoviště.
Pronájem bude řádně zveřejněn na úřední desce a poté znova projednán radou
města.
• Rada města po projednání schvaluje podepsání objednávky na projektovou
dokumentaci ke zrušení septiků u firmy RAVOS s.r.o., Rakovník.
• Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy s panem Stanislavem
Janským, Plzeň, na poskytnutí poradenských služeb v oblasti lesnictví na období
2009-2011.
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• Rada města po projednání schvaluje vymáhání uhrazení dluhu na panu Josefu
Prokopovi, Děkov, za poškozenou lampu veřejného osvětlení, a to v plné výši dle
faktury.
• Rada města po projednání schvaluje vypracování osazovacího návrhu na výsadbu
dřevin u silnice I/27 firmou Arborea Rakovník, s.r.o.
• Rada města po projednání bere na vědomí žádost pana Vlastimila Řebce, Školní
338, Jesenice, o upravení povrchu příjezdové cesty k domu čp. 338. Po provedení
místního šetření bude zvolen způsob úpravy povrchu cesty.
• Rada města po projednání schvaluje poskytnutí daru ISŠ, Žatecká 1, Jesenice, ve
výši 3 000,- Kč na akci pro veřejnost ke Dni dětí, která se uskuteční v areálu DM.
• Rada města po projednání bere na vědomí výroční zprávu o poskytování informací
dle zákona č. 106/199 Sb za rok 2008.
• Rada města po projednání schvaluje pronájem pozemků PK 428, PK 630, PK 633,
PK 654 ve vlastnictví města Bílovské zemědělské společnosti a.s., Potvorov Kralovice, za cenu 1 000,- Kč/ha.
• Rada města po projednání bere na vědomí podáním žádosti ZŠ a MŠ Jesenice o
dotaci z MŠMT „Učíme se v přírodě prožitkem“ na environmentální výchovu. V
případě úspěchu v dotačním řízení škola pokryje částku na spoluúčast z provozních
prostředků.
• Rada města po projednání a po informaci o jednání místostarosty na KÚ
Středočeského Kraje v měsíci únoru 2009 schvaluje podání žádosti o dotaci na
rekonstrukci a dostavbu objektu hasičské zbrojnice v Jesenici stojící na p.p.č. 989 v
k.ú. Jesenice u Rakovníka.
• Rada města po projednání souhlasí s podpisem smlouvy o kolektivním členství v
Okresním sdružení hasičů a každoročním členským příspěvkem 2 000,- Kč.
• Rada města po projednání bere na vědomí žádost Ing. Petra Novotného, Bílenec, o
pronájem parcel p.č. 203, 212 v k.ú. Chotěšov. Pronájem parcel bude řádně
vyvěšen a poté opět projednán v radě města.
• Dále po projednání rada souhlasí s žádostí pana Ing. Petra Novotného, Bílenec, o
pronájem pozemků p.č. 516 o výměře 3057 m2 a p.č. 562 o výměře 950 m2, obě v
k.ú. Chotěšov, za cenu 1000,- Kč za hektar a rok.
• Rada města po projednání schvaluje žádost pana Tran Bacha o pronájem pozemku
p.č. 1003 v k.ú. Jesenice u Rakovníka o výměře 580 m2 za účelem parkoviště za
cenu 5,- Kč za m2 a rok s tím, že je nutné zažádat o změnu využití území.
• Rada města po projednání bere na vědomí cenovou nabídku na novou etapu
územního plánu města Jesenice „Koncept ÚP“ jako rozšíření stávající smlouvy na
zpracování ÚP města a doporučuje ke schválení zastupitelstvu rozpočtovou změnu.
• Rada města po projednání schvaluje výběr dvou uklizeček do ATC Jesenice pro
rok 2009 dle pořadí došlých žádostí.
1. Koričová Jana,
2. Lísalová Zdeňka,
3. Hazuchová Alena,
4. Lacinová Anna,
5. Trojanová Romana.
• Rada města po projednání schvaluje jedinou došlou žádost na pronájem
pohostinství v ATC Jesenice v roce 2009, a to žádost Ing. Lenky Štefanové,
Svobodova 379, Jesenice.
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• Rada města po projednání souhlasí s žádostí Mgr. Pavla Salavy a Mgr. Martiny
Salavové o výsadbu 2 ks líp srdčitých a 2 ks dubů zimních na pozemku p.č. KN
148/11v k.ú. Kosobody ve vlastnictví města Jesenice ke kompenzaci ekologické
újmy.
• Rada města po projednání a informaci z Krajského úřadu Středočeského kraje
schvaluje podání žádosti o dotaci z Fondu dopravně bezpečnostních opatření
Středočeského kraje, a to na instalaci 3 ks ukazatelů rychlosti.
• Rada města po projednání bere na vědomí žádost Zemědělské společnosti Blšany
s.r.o., se sídlem Blšany, o pronájem pozemků v k.ú. Bedlno. Pozemky budou
řádně vyvěšeny a poté znovu projednány v radě.
• Rada města po projednání a vyhodnocení došlých nabídek na zpevnění povrchu
ulice Na Hůrce vybrala nabídku firmy ČNES dopravní stavby, a.s., Kladno
Kročehlavy.
• Rada města po projednání schvaluje poskytnutí sponzorského daru volejbalovému
družstvu KVAK formou dárkového koše do hodnoty 1000,- Kč jako cenu do
tomboly.
• Rada města po projednání vydává souhlasné stanovisko k žádosti GOLF PARKU
Podbořánky s.r.o. o dodatečné stavební povolení týkající se parcely PK 1708 v k.ú.
Podbořánky.
• Rada města po projednání bere na vědomí výtěžek z herních automatů za rok 2008
ve výši 144 151,- Kč. Tyto peníze budou použity na rozvoj sportu a kultury ve
městě Jesenici.
• Rada města po projednání schvaluje žádost pana Romana Habáska, Podbořany, o
uspořádání sportovní akce v katastru města Jesenice v termínu 19. 6. - 20. 6. 2009.
Jedná se o vytrvalostní nonstop závod v dogtrekkingu.
• Rada města po projednání schvaluje na doporučení sociálního odboru při MěÚ v
Jesenici obsazení bytu v DPS paní Marií Kučerovou, Plasy.
• Rada města po projednání schvaluje výběr uchazečů z řad žadatelů o místo
recepčního v ATC Jesenice. (První uchazeč byl vybrán dle došlé žádosti a
kvalifikačních předpokladů a druhý uchazeč byl vybrán losem. )
Jiří Pašíkovský, Blatno 120
Kamil Kolibač, Jesenice 407
• Rada města po projednání schvaluje žádost Psychiatrické léčebny Petrohrad o
poskytnutí finančních prostředků ve výši 3 000,- na zajištění kulturního programu
Zahradní slavnosti.
• Rada města po projednání bere na vědomí žádost pana Vladimíra Kuncmana, Praha
8 Troja, o odprodej pozemků v k.ú. Jesenice 971, 974/2, 973/3. Pozemky budou
vyvěšeny na úřední desce a projednány v zastupitelstvu.
• Rada města po projednání schvaluje žádost společnosti Brda s.r.o., Smetanova 297,
Jesenice, na zábor chodníku před budovou č.p. 100 po dobu rekonstrukce střechy a
žádost paní Černé Jarmily, Praha 6, na zábor chodníku před č.p. 226, a to po dobu
opravy vnější fasády domu.
• Rada města po projednání schvaluje u příležitosti 600 let od udělení městských
privilegií vydání knihy pana Karla Fibigera „Dějiny Jesenicka“.
• Rada města po projednání schvaluje využití finančních prostředků z FRB na
obnovu bytového fondu.
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• Rada města po projednání bere na vědomí požadavek na úpravu dopravního
značení místní komunikace vedoucí souběžně podél potoka v obci Podbořánky.
Tato záležitost bude předána odboru dopravy při MěÚ Rakovník k vydání
stanoviska.
• Rada města po projednání schvaluje výtisk pamětního listu u příležitosti 600.
výročí udělení městských privilegií v nákladu 400 ks v celkové hodnotě 12 000,Kč.
• Rada města po projednání schvaluje dodatek č. 1 k organizační směrnici č. 1/2000:
Sazebník úhrad za informace poskytované dle zákona č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k informacím. Dodatek je přílohou této zprávy.
• Rada města po projednání schvaluje objednávku frézování pařezů po skácených
stromech do celkové výše 20 000,- Kč.
• Rada města po projednání schvaluje stanovení pronájmu vývěsních skříněk ve
městě Jesenici, a to ve výši 480,- Kč a pověřuje tajemnici ke kontaktování
stávajících uživatelů vývěsních skříněk, zdali budou chtít tyto skříňky za výše
stanovený poplatek užívat.
• Rada města po projednání schvaluje žádost Mgr. Vopatové, ředitelky ZŠ a MŠ
Jesenice, o uzavření provozu MŠ z důvodu čerpání dovolené v době od 7. 7. 2009 –
14. 8. 2009. Provoz bude opět zahájen 17. 8. 2009.
Na stránkách města najdete podrobné hospodaření za rok 2008, návrh rozpočtu
na rok 2009 i Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2008.
Sazebník úhrad za informace poskytované dle zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím
Náklad
Mzda
Provoz VT
Tisk tiskárna
Tisk tiskárna
Tisk kopírka
Tisk kopírka
Tisk kopírka
Tisk kopírka
Telefon hovorné
Internet
Mail
Poštovné, poplatky listovné

Jednotka
započatá ½ hod
započatá ½ hod
1 strana
oboustranně
A4 jednostranně
A4 dvoustranně
A3 jednostranně
A3 dvoustranně
1 impuls
započatá ½ hod
l zpráva
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Kč
průměrná mzda prac.
0,40
0,90
1,60
1,50
2,00
3,00
4,00
dle tarifu (2,60)
33,10
zdarma
dle tarifů ČP

LETNÍ KINO JESENICE
(programy kina naleznete též na webových stránkách obce –
www.jesenice-ra.cz/kulturni-akce)
Červenec
středa
pátek
sobota
středa
pátek
sobota
středa
pátek
sobota
středa
pátek
sobota
středa
pátek

1. 7.
3. 7.
4. 7.
8. 7.
10. 7.
11. 7.
15. 7.
17. 7.
18. 7.
22. 7.
24. 7.
25. 7.
29. 7.
31. 7.

21.30 hod.
21.30 hod.
21.30 hod.
21.30 hod.
21.30 hod.
21.30 hod.
21.30 hod.
21.30 hod.
21.30 hod.
21.30 hod.
21.30 hod.
21.30 hod.
21.30 hod.
21.30 hod.

Báječný svět shopaholiků
Hlídač č. 47
Líbáš jako bůh
Na půdě aneb Kdo má dneska narozeniny?
Růžový panter 2
Milionář z chatrče
Andělé a démoni
Babička
Nenarozeni
Rychlí a zběsilí
Sněženky a machři po 25 letech
X-men origins: wolverine
Bolt – pes pro každý případ
Dvojí hra

Knižní novinky
100 divů světa
Jean Austenová
M. Barberyová
H. Brožíková
Donald McCaig
Gayle Callen
Stephen Clarke
Ken McClure
Martina Cole
J. Deveraux
Ken Follett
Luboš Forejt
Dick Francis
Karel Gott
Vratislav Hart
Mo Hayder
K. Hosseini
K. Hosseini
Linda Howard
Michael Chabon
Lee Child
Svatopluk Káš
Táňa Keleová
R. Klementová

Sanditon
S elegancí ježka
Terezka a kaštanový...
Rhett Butler
Jeho vyvolená
Celkem jde o Merde
Spletitá síť
Krutost
Návrat do kouzelného
domu
Pilíře země
Do světa to není daleko
Talár a dres
Umělecký a soukromý
život
Jak to vlastně bylo
Rituál
Lovec draků
Tisíc planoucích sluncí
Líbej mě, když spím
Židovský policejní klub
Volný pád
O lékařích vesele a
vážně
Pozlátko
Kočičí povídání
12

Dean Koontz
Radovan Kunc
Milan Kundera
Robert Ludlum
Robert Masello
Rudolf Mihola
S. Meyerová
J. McNaught
Jar. Neměček
B. Nesvadbová
H. Parkanová
Wolfgang Ott
Rosam. Pilcher
Jean Plaidy
N. Robertsová
N. Robertsová
N. Robertsová
N. Robertsová
J. K. Rowlingová
Kitty Sewellová
Wilbur Smith
Igor Stiks
John Updike
J. Wilsonová

Intenzita
Cestami Trollů
Směšné lásky
Bourneův odkaz
Vigilie
Matulová Vlasta
Rozbřesk
Dvojí láska
Smějeme se se
Čtyřlístkem
Brusinky
Jak se po anglicku
vytratit
Amazonie
Ve znamení blíženců
Kladivo na Skoty
Klíč odvahy
Klíč vědění
Klíč světla
Měsíční perly
Bajky Barda Beedleho
Ledová past
Zlatá liška
Eliášovo křeslo
Vesnice
Moje sestra Jodie

Přehled akcí zorganizovaných Základní školou a mateřskou školou
Jesenice ve školního roce 2008/2009
8. – 12. 9. ekologicko-sportovní kurz 6. třídy
18. 9. Hubertský den
23. 9. KMD (Klub mladého diváka): Divadlo ABC – Šakalí léta
25. 9. exkurze: 7. tř. – Naučná stezka Jesenicka (kola)
16. 10. exkurze: ZOO Praha a kino Imax, 7. – 9. tř.
30. 10. exkurze: Šestajovice (svíčkárna), družina a 7. tř.
3. 11. školní kolo dějepisné olympiády
21. 11. KMD: Divadlo Brodway – Adéla ještě nevečeřela
25. 11. exkurze: ZOO Praha, 5. – 7. tř.
25. 11. školní kolo olympiády v českém jazyce
27. 11. divadelní představení Čert a Káča (MŠ, 1. – 4. tř.)
27. 11. rozsvícení vánočního stromu
2. 12. vernisáž vánoční výstavy v muzeu
2. 12. školní kolo v dopravní soutěži
4. 12. školní kolo Vánočního kapra – přírodovědná soutěž
5. 12. Projektový den – Čertí škola – 1. st.
9. 12. Ekologický program – 1. st.
12. 12. sběr papíru
16. 12. Vánoční zpívání v KD Jesenice
19. 12. vánoční turnaj ve florbalu
8. 1. Planetárium Praha – 3. a 4. tř.
21. 1. Soutěž s Klubem mladých čtenářů – 4. tř.
29. 1. Zápis do první třídy
4. 2. kino Jesenice: Tobruk – 7., 8. a 9. tř.
14. 2. dětský karneval
23. 2. školní kolo Pythagoriády – 6. tř.
19. 3. matematická soutěž – Matematický Klokan (2. – 9. tř.)
20. 3. Divadélko Kuba – Honza Nebojsa – MŠ, 1. st.
23. 3. exkurze 6. tř. do CHKO Křivokklát
24. 3. KMD: Divadlo V Celetné – Veselé skoky, na hlavu!
2. 4. exkurze 6. a 7. tř. Rakovník: historie Rakovníka
7. 4. školní kolo biologické olympiády
22. 4. exkurze Plzeň – 4. tř., dějepisný seminář, alternativní výtvarná výchova
21. 5. KMD: divadlo Ypsilon – Drama v kostce
22. 5. Divadlo VeTři: Loupežnická pohádka – MŠ, 1. st.
27. 5. Zlatá kulička
29. 5. ISŠ: den dětí
1. 6. výlet 9.A – Kladno
1. 6. exkurze 9. B – Plzeň
2. 6. exkurze 8. tř. – Rabasova galerie Rakovník
4. 6. exkurze dějepisného semináře – Potvorov, Mariánská Týnice, Kralovice
4. 6. výlet 5. a 6. tř. – Koněpruské jeskyně, Zlatá kobyla, Svatý Jan pod Skalou
5. 6. projektový den: Den životního prostředí – I. stupeň
15. 6. výlet 9.A – Sklárna
15. 6. výlet 1.B – Jesenice
16. 6. exkurze 6. tř. – Naučná stezka Jesenice
16. 6. pasování prvňáčků na čtenáře
17. 6. 9.B – střelnice Jesenice
18. 6. exkurze 3. tř., 1.A, družina – Šestajovice (svíčkárna)
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18. 6. exkurze ekologů – Podbořánské rybníčky
19. 6. výlet 2. tř. – Křivoklát
22. 6. projektový den: Den zdravého životního stylu – II. stupeň
23. 6. turnaj ve florbalu, soutěž ve štafetě a ve vytrvalosti
24. 6. Indiánská stezka: přírodovědná soutěž
26. 6. rozloučení 9. tříd

Úspěchy žáků v soutěžích a olympiádách ve školním roce 2008/2009
3. 11. školní kolo dějepisné olympiády:
1. - 2. místo: Martina Müllerová (9.B tř.)
1. - 2. místo: Martina Nistorová (9.A tř.)
3. místo: Alena Korbelová (8. tř.)
25. 11. školní kolo olympiády z českého jazyka:
1. - 2. místo: Martina Nistorová (9.A tř.)
1. - 2. místo: Martina Müllerová (9.B tř.)
3. místo: Jana Chalupová (9.A tř.)
2. 12. školní kolo dopravní soutěže:
1. - 2. místo: Alena Korbelová (8. tř.)
1. - 2. místo: Aleš Kašpárek (8. tř.)
3. 12. Výtvarná soutěž „Vánoční pohlednice a PF 2009“ pořádaná m. Rakovník
II. kategorie 1. - 5. tř.: 2. místo: Eliška Blahová (5.tř.)
10. 12. Vánoční kapr (okresní přírodovědná soutěž):
I. kategorie (4. - 5. tř., 22 s.): 1. místo: Václav Hron (4. tř.)
III. kategorie (8. - 9. tř., 34 s.): 3. místo: Alena Korbelová (8. tř.)
12. 12. okresní kolo dopravní soutěže:
3. místo: Alena Korbelová (8. tř. - 8 soutěžících)
4. 2. okresní kolo soutěže v Nj:
10 soutěžících 3. místo: Martina Nistorová (9.A tř.)
19. 3. Matematický Klokan
Kategorie Cvrček (2. - 3. tř.):

1. místo: Marek Doležal (2. tř.) - 40 b
1. místo: Milan Ondič (3. tř.) - 40 b
2. místo: Simona Šindlerová (2. tř.) - 39 b
3. místo: Tomáš Uher (3. tř.) - 38 b
Kategorie Klokánek (4. - 5. tř.): 1. místo: Miloš Müller (5. tř.) - 99 b
2. nejlepší na okrese ze 406 žáků
2. místo: Veronika Kvíderová (5. tř.) - 77 b
3. místo: Tereza Bekárková (5. tř.) - 71 b
Kategorie Benjamín (6. - 7. tř): 1. místo: Marie Zikulová (7. tř.) - 55 b
2. místo: Eliška Brdová (6. tř.) - 50 b
3. místo: Zdeňka Sajfridová (7. tř.) - 47 b
Kategorie Kadet (8. - 9.tř):
1. místo: Martina Müllerová (9.B tř.) - 89 b
3. nejlepší na okrese z 365 žáků
2. místo: Jaroslav Červenka (9.B tř.) - 60 b
3. místo: Martina Nistrová (9.A tř.) - 54 b
3. místo: David Chvojka (9.B tř.) - 54 b

25. 3. Ekologická soutěž Rakovník
I. kat. (4. - 5. tř.) - 14 dvojic: 2. místo: Tomáš Vyleta a Jan Prchal (5. tř.)
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2. 4. Indiánská stezka (místní kolo Rakovník):
Kategorie DCH (5 dvojic): 1. místo: Jaroslav Červenka a David Chvojka (9.B tř.)
7. 4. Školní kolo biologické olympiády kat. C (8. a 9. tř.):
9 žáků: 1. místo: Alena Korbelová (8. tř.)
2. místo: Veronika Michálková (9.B tř.)
3. místo: Jaroslav Červenka (9.B tř.)
Školní kolo biologické olympiády kat. D (6. a 7. tř.):
12 žáků: 1. místo: Aneta Černohorská (7. tř.)
2. místo: Zdeňka Sajfridová (7. tř.)
3. místo: Veronika Dolejšová (7. tř.)
28. 4. Okresní kolo biologické olympiády kat. D (6. a 7. tř.):
25 žáků: 3. místo: Aneta Černohorská (7. tř.)
Lidice pro 21. století:
1 476 soutěžících: mezi 21 nejlepších se zařadila Alena Korbelová (8. tř.)
29. 4. Okresní kolo Zelená stezka - Zlatý list, Křivoklát
kategorie mladší (10 družstev)
1. místo: Václav Hron, Radim Měchura (4. tř.), Tomáš Vyleta, Tereza Bekárková, Eliška
Blahová a Monika Šantorová (5. tř.)
2. místo: Štěpánka Edlová, Nikola Pokorná, Karina Šatánková, Jaroslav Mutínský,
Zdeněk Novotný a Jan Hazucha (6. tř.)
20. 5. Okresní kolo botanické soutěže - jarní kolo:
I. kategorie (4. - 5. tř, 25 žáků): 1. místo:
Václav Hron (4. tř.)
27. 5. Zlatá kulička
1. a 2. tř.: 1. místo: Pavel Sunkovský - 1.A tř. (44 b)
2. místo: Stanislav Svašek - 2. tř. (48 b)
3. místo: Marek Doležal - 2. tř. (51 b)
3.a 4. tř.: 1. místo: Alice Čížková - 3. tř. (49 b)
2. místo: Kateřina Vanická - 4. tř. (51 b)
3. místo: Václav Hron - 4. tř. (60 b)
5. tř.:
1. místo: Patrik Přikryl (49 b)
2. místo: Miloš Müller (53 b)
3. místo: David Hocek (62 b)
29. 5. Zlatá srnčí trofej - starší kategorie (29 soutěžících)
2. místo: Jaroslav Červenka (9.B tř.)
9. 6. Regionální kolo Indiánské stezky Kladno
Kategorie DCH (8 dvojic): 4. místo: Jaroslav Červenka a David Chvojka (oba 9.B tř.)

Sportovní výsledky
1. 10. Rakovnický sprint
V. kategorie (27 chl.): 1. místo - David Chvojka 7,7 s (9.B tř.)
19. 12. Vánoční turnaj ve florbalu
1. místo - SSV
Tomáš Vyleta (5. tř.), Jaroslav Červenka, David Chvojka,
Ondřej Wopat (9.B tř.), Pavel Wünsch (9.A tř.)
2. místo - HEMOGLOBIN TR. Václav Dlask (6. tř.), Jakub Pokorný, Martin Tauš,
Petr Brož (7. tř.), Aleš Kašpárek (8. tř.)
3. místo - SBJK
Blanka Gábrišová, Martina Churanová, Veronika Machová,Veronika
Ryšlavá, Jana Vinšová, Filip Rampas, Ondřej Synek (8. tř.)

15

19. 3. Okresní kolo basketbalu - dívky
1. místo (celkem 4 školy)
Klára Dubcová, Blanka Gábrišová (obě 8. tř.),
Zuzana Fišerová (9.A tř.), Olga Hanauerová, Eliška
Lískovcová, Kateřina Mutínská (nejlepší střelkyně - 15b)
a Veronika Michálková (všechny 9.B tř.)
15. 4. Jarní turnaj žákyň v basketbalu - Plasy
1. místo (celkem 4 školy) Klára Dubcová - 13b (8. tř.), Zuzana Fišerová - 10b (9.A tř.),
Olga Hanauerová nejlepší střelkyně - 32b, Eliška Lískovcová 8b, Kateřina Mutínská - 17b a Veronika Michálková (všechny
9.B tř.)
11. 6. Okresní sportovní olympiáda - atletika
2. místo: David Chvojka (9.B tř.) - 7,74 s
Běh na 60 m starší žáci
Běh na 60 m mladší žákyně 2. místo: Lenka Marková (7. tř.) - 8,9 s
Běh na 60 m starší žákyně 3. místo: Veronika Ryšlavá (8. tř.) - 9,0 s
Skok do dálky starší žáci
1. místo: David Chvojka (9.B tř.) - 548 cm
Skok do dálky mladší žákyně 3. místo: Lenka Marková (7. tř.) - 382 cm
Vrh koulí starší žákyně
2. místo: Eliška Lískovcová (9.B tř.) - 9,00 m
12. 6. Okresní sportovní olympiáda - hry
Kateřina Mutínská (9.B tř.), Olga Hanauerová (9.B tř.),
basketbal dívky
Veronika Michálková (9.B tř.), Aneta Alexijová (7. tř.),
1. místo
Blanka Gábrišová (8. tř.), Zuzana Fišerová (9.A tř.)

Proběhlo…
16. 5. 2009
Jesenická Notička opět zaplnila celý sál
Když jaro zaťuká,
ťuky, ťuky, ťuk – je tady NOTIČKA
a s ní pěkná písnička,
co zní jak píseň skřivánčí,
při ní si každý zatančí.
Tak nějak by se dala charakterizovat skvělá atmosféra, která se vytvořila hned
po zahájení už 6. ročníku oblíbené soutěžní přehlídky ve zpěvu a tanci škol pro děti
se speciálními vzdělávacími potřebami a speciálních zařízení.
Nejtěžší ze všech to ale měla porota. Nebylo lehké vybrat toho nejlepšího,
neboť každé vystoupení bylo originální, nápadité a něčím zajímavé, a proto rozhodnutí
poroty znělo: „Všichni jste vítězové!“. Nešetřilo se chválou, předávaly se poháry a
odměny a všem nezbývalo nic jiného, než se těšit na příští rok.
Jako každým rokem jsme celý kulturní dům vyzdobili výtvarnými pracemi a
výrobky našich žáků. Výzdoba se líbila nejen účinkujícím a jejich vedoucím, ale také
zaměstnancům města Jesenice. Výzdoba proto zůstává i na další akce konající se v KD
Jesenice.
Velké uznání a poděkování si druhý den vyslechli všichni – účinkující žáci,
jejich vedoucí, pedagogický sbor, ale i paní ředitelka, bez které by to zkrátka nešlo.
Každý ročník byl něčím výjimečný, ale ten letošní byl skutečně nejlepší a
opravdu se povedl.
Ještě jednou díky všem, především těm dvěma, které to všechno připravily a
organizovaly – Mgr. Olga Hanauerová a Markéta Uhrová.
napsala Mgr. Alena Mondříková
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16. 5. 2009
Staročeské máje
V sobotu 16. května 2009 ožila Jesenice tradiční oslavou Staročeských májů. Pečlivě
připravenou akci zahájil ve 13 hodin průvod, který se od kulturního domu vydal pro
májovnici. Po proslovu a předání květiny se průvod odebral k paní starostce Taťáně Čížkové,
kde se opět předávala květina a pronesl proslov. Poté jsme obdrželi smrček a povolení k
uspořádání májů.
Měli jsme štěstí, že nás po celou dobu doprovázelo krásné počasí a veselá nálada.
Kolem 18. hodiny dorazili májovníci k májce, kde se tancovalo a následně se májka polévala.
Skutečný nácvik večerního nástupu jsme však „pilovali“ v kulturním domě, kam jsme se záhy
odebrali. Zde také ve 20 hodin začala taneční zábava, a to právě ukázkou nástupu všech
májovníků. Následovalo sólo pro paní starostku a pro sponzory. Ve 24 hodin došlo na dražení
májky, kterou nakonec získal jistý pan Pavel. Po celou dobu zábavy hrála přítomným skupina
ORION.
Závěrem bychom chtěli poděkovat paní starostce, sponzorům i všem májovníkům, že
se Staročeské máje v Jesenici vydařily, a již se těšíme na jejich další ročník.

Andrea Synková

29. 5. 2009
Den dětí v ISŠ Jesenice
Integrovaná střední škola Jesenice uspořádala 29. 5. 2009 již pošesté zábavné
dopoledne ke Dni dětí pro širokou veřejnost. Na letošním ročníku nechybělo
vystoupení country kroužku malých capartů z MŠ a ZŠ Jesenice nebo velice pěkné
pěvecké vystoupení jesenické speciální školy a Hip-hop v podání ISŠ. Zájem vzbudila
i hasičská drobotina s ukázkou svého zásahu, psovodi MP i ukázky z práce i vybavení
Policie ČR, se kterou přítomné seznámil mluvčí policie R. Černý.
Poté na všechny přítomné děti čekaly na stanovištích pohádkové postavy a
nejrůznější soutěže a odměny, opékání špekáčků a možnost zakoupení zákusků od
cukrářů z ISŠ. V areálu Domova mládeže vládla dobrá nálada a i přes nepřízeň počasí
se zúčastnilo asi 250 dětí.
M. Mottlová
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Strašidelný les
30. 5. 2009
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SPORTOVNÍ ČINNOST ODDÍLU KOPANÉ FC JESENICE
V SOUTĚŽNÍM ROČNÍKU 2008 - 2009
(JARNÍ ČÁST)

I.A TŘÍDA - KRAJSKÝ PŘEBOR
KOLO DRUŽSTVA
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

SKÓRE BRANKY

Kněževes – FC Jesenice
FC Jesenice – Velká Dobrá
Nelahozeves – FC Jesenice
FC Jesenice – Dobříš
Hořovicko B – FC Jesenice
FC Jesenice – Tn Rakovník
Tn Sedlčany – FC Jesenice
Lhota - FC Jesenice
FC Jesenice - Hradištko
Nový Knín – FC Jesenice
FC Jesenice - Milín
Tuchlovice - FC Jesenice
FC Jesenice - Hvozdnice
Metaz Týnec - FC Jesenice
FC Jesenice – Pšovka Mělník

2:3
1:2
1:0
2:2
4:1
0:3
3:0
8:0
2:0
4:0
1:1
3:1
2:1
4:0
0:5

Pátek, Polák 2
Otcovský
Šamberger 2
Otcovský

Šamberger, Otcovský
Otcovský
Otcovský
Roubík 2

DOROST – OKRESNÍ PŘEBOR
KOLO DRUŽSTVA

SKÓRE BRANKY

8
9
10
11
12

FC Jesenice - Roztoky
Kolešovice - FC Jesenice
FC Jesenice - Zavidov
FC Jesenice - Mšec
Lány - FC Jesenice

3:2
5:1
4:0
2:2
2:1

13

FC Jesenice - Kněževes

9:0

14

Lužná - FC Jesenice

4:3

POHÁR DOROSTU – SKUPINA A
KOLO DRUŽSTVA
4
5
6

FC Jesenice - Zavidov
Kolešovice - FC Jesenice
FC Jesenice - Kněževes

SKÓRE
3:1
0:1
12 : 0

19

Veselý, Marek, John
Marek
Vondrák 2, Švejkovský 2
Vondrák, Řehoř
Vondrák
Řehoř 4, Marek 2, Kováč J. 2,
Pacourek
Dubec 2, Švejkovský

PŘÍPRAVNÁ PŘÁTELSKÁ UTKÁNÍ
DRUŽSTVA
SK Rakovník dorost - FC Jesenice
Blatno A - FC Jesenice
Petrohrad A - FC Jesenice
Lišany A - FC Jesenice
Žihle D - FC Jesenice
Kryry D - FC Jesenice

SKÓRE BRANKY
2:2
6:1
4:3
1:2
5:2
5:2

Kováč J., Řehoř
Řehoř
Řehoř, Kováč J., Kováč T.
Řehoř, Rousek
Kováč, Rousek
Vondrák, Řehoř

OKRESNÍ PŘEBOR – MLADŠÍCH ŽÁKŮ
KOLO DRUŽSTVA
22
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

FC Jesenice - Zavidov
Senomaty - FC Jesenice
FC Jesenice – Tn Rakovník
Slabce - FC Jesenice
Roztoky - FC Jesenice
SKP Rakovník - FC Jesenice
Šanov - FC Jesenice
FC Jesenice - Olešná
Pavlíkov - FC Jesenice
FC Jesenice - Čistá
VOLNO - FC Jesenice

SKÓRE BRANKY
3:0
0:4
1:2
5:1
14 : 0
7:6
3 : 10
2:1
1:4
1:2

Kapoun, Houdek, Mutínský
Houdek 3, Kapoun
Houdek
Mutínský
Houdek 6
Houdek 5, Sochor 2, Pfeifer 2, Mutínský
Mutínský, Kapoun
Mutínský 2, Pfeifer, Sochor
Kapoun

OKRESNÍ PŘEBOR – STARŠÍCH PŘÍPRAVEK
KOLO DRUŽSTVA
8
9
10
11
12
13
14
15
16

FC Jesenice - VOLNO
Řevničov – FC Jesenice
FC Jesenice – Janov
FC Jesenice - Lubná
FC Jesenice – Lužná
FC Jesenice – SKP Rakovník
Tn Rakovník – FC Jesenice
SKP Rakovník - FC Jesenice
Sp Lužná - FC Jesenice

SKÓRE BRANKY
6:2
11 : 0

Pfeifer, Kapoun
Pfeifer 4, Beneš 3, Kapoun 3, Karász

DRUŽSTVO LUBNÉ VYSTOUPILO ZE SOUTĚŽE.

0:0
1:4
3:1
13 : 1
1:3

Beneš
Kapoun
Pfeifer
Lisner, Kapoun, Pfeifer

POHÁROVÁ UTKÁNÍ
KOLO DRUŽSTVA
2
4
5

FC Jesenice – SKP Rakovník
Janov – FC Jesenice
SKP Rakovník - FC Jesenice

SKÓRE BRANKY
1:4
2:4
11 : 1

Beneš
Kapoun 3, Pfeifer
Kapoun

POZNÁMKA:
Konečné tabulky jednotlivých kategorií budou teprve zpracovány.

Vydává město Jesenice. Redaktoři E. Konířová, Z. Modrý, foto J. Měchura, technická
úprava a tisk P. Koníř. Jesenice, červen 2009. Povoleno OÚ Rakovník RRR - oddělení
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