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Tříděním odpadů jeseničtí občané přispěli k lepšímu životnímu prostředí
Informace o úspoře emisí
V loňském roce odevzdali občané města Jesenice k recyklaci 147 televizí, 59 monitorů a 1 120 kg drobného elektra.
Snaha obyvatel města Jesenice recyklovat staré a nepoužívané elektrospotřebiče se již
několik let vyplácí. Naše město obdrželo certifikát vypovídající nejen o přínosech třídění
televizí a počítačových monitorů, ale také o velkém významu sběru drobných spotřebičů, jako jsou mobilní telefony. Díky environmentálnímu vyúčtování společnosti
ASEKOL můžeme nyní přesně vyčíslit, o kolik elektrické energie, ropy, uhlí, primárních
surovin či vody jsme díky recyklaci vysloužilého elektra ušetřili ekosystém Země. Víme
také, o jaké množství jsme snížili produkci skleníkových plynů CO2 nebo nebezpečného
odpadu. Informace vycházejí ze studií neziskové společnosti ASEKOL, která s městem
dlouhodobě spolupracuje na recyklaci vytříděných elektrozařízení.
Z Certifikátu environmentálního vyúčtování společnosti ASEKOL tedy vyplývá, že
občané našeho města v loňském roce vytřídili 147 televizí, 59 monitorů a 1 120 kg
drobných spotřebičů. Tím jsme uspořili 55,3 MWh elektřiny, 2 551,49 litrů ropy, 262,92
m3 vody a 2,64 tun primárních surovin. Navíc jsme snížili emise skleníkových plynů
o 12,38 tun CO2 ekv. a produkci nebezpečných odpadů o 54,22 tun.
Výsledek studie jednoznačně prokázal, že zpětný odběr elektrozařízení, i těch nejmenších, má nezanedbatelný pozitivní dopad na životní prostředí. Když si uvědomíme,
že recyklace běžných 100 televizorů uspoří spotřebu elektrické energie pro domácnost
až na 4 roky, nebo ušetří přibližně 400 litrů ropy potřebných až k sedmi cestám do
Chorvatska, jsou to impozantní čísla.
Obdobným způsobem lze odvodit úsporu z třídění běžného odpadu – papíru, skla,
plastů. Díky rozvoji a provozu tříděného sběru a recyklace využitelných složek komunálního odpadu včetně obalového přispěli občané města Jesenice ve spolupráci se společností EKO-KOM, a. s., ke zlepšení životního prostředí a snížení „uhlíkové stopy“.
Úspora, kterou dosáhlo město Jesenice díky zodpovědným občanům, kteří třídí odpad, je
následující: emise CO2 ekv. 87,647 tun a úspora energie 2 317 195 MJ.
Za vedení města Jesenice děkujeme všem zodpovědným občanům, kteří tříděním odpadu přispívají ke zlepšení životního prostředí.
Za vedení města Jesenice Ing. Jan Polák, starosta

Silnice I/27 a obchvat města Jesenice
Informace o záměrech ŘSD
Město Jesenice se i díky podpoře svých občanů snaží aktivně vyjednávat o zlepšení
dopravní situace na hlavní průjezdové komunikaci I/27, tj. ulic Žatecká a Plzeňská. I za
tímto účelem se již vedou několikaměsíční jednání s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR
o opravě hlavní komunikace. Výsledkem těchto jednání je zpracování komplexní projektové dokumentace na opravu silnice vč. nestabilního podloží. Díky konstruktivnímu jednání správce komunikace se podařilo zkoordinovat s Vodohospodářským sdružením obcí Rakovnicka přípravu a realizaci oprav kanalizace a vodovodu. Realizace oprav hlavní
komunikace vč. kanalizace, vodovodu, chodníků a veřejného osvětlení bude probíhat po
etapách. Prozatím se předpokládají dvě etapy. První etapa by měla být zahájena v roce
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2018 a bude zahrnovat celou Žateckou ulici a část Plzeňské ulice v úseku od železničního
přejezdu na konec města (směr Plzeň). Druhá etapa bude zahrnovat opravy v Plzeňské
ulici od ISŠ Jesenice k železničnímu přejezdu u restaurace Na Cháti a její realizace se plánuje na rok 2019. Bližší informace o objízdných trasách a rozsahu jednotlivých prací budou prezentovány na veřejném semináři v podzimních nebo zimních měsících (říjen –
únor). Termín bude včas oznámen.
Dále město Jesenice obdrželo na základě výzvy rady města odpověď generálního ředitele Ředitelství silnic a dálnic ČR (dále jen ŘSD ČR) Ing. Jana Kroupy k otázce a k plánům jesenického obchvatu. V dopise pan ředitel uvádí, že dle celostátního sčítání dopravy
provedeného v roce 2016 je intenzita na průtahu městem Jesenice celkem 4 146 vozidel/den, z toho těžkých nákladních vozidel je celkem 1 157 vozidel/den, což je více než
třetina z celkového počtu. Přesto tato intenzita dle údajů ŘSD ČR a porovnání jiných lokalit patří k těm nižším v rámci České republiky na silnicích I. třídy.
Přesto si ŘSD ČR uvědomuje nevyhovující dopravní situaci na silnici I. třídy v našem
městě, a proto nechá ještě v tomto roce zpracovat aktualizaci studie obchvatu vč. ekonomického posouzení efektivity stavby, která bude podkladem pro další investiční přípravu
počínaje posouzením vlivu stavby na životní prostředí (EIA). S ohledem na danou terénní
konfiguraci je zřejmé, že v každém případě budou navrženy nákladné mostní objekty. Aktualizovaná studie proto bude sledovat minimalizaci stavebních nákladů s ohledem na
funkčnost obchvatu pro město a zároveň minimalizaci vlivu stavby na životní prostředí.
Vzhledem k významu této silnice, která je spojnicí Ústeckého a Plzeňského kraje, věří
ředitel ŘSD ČR, že se obchvat města Jesenice podaří zrealizovat v co nejkratším možném
termínu. V závěru dopisu vyzývá pan ředitel město Jesenice k součinnosti při řešení možných problémů při přípravě této stavby s tím, že o dalších krocích bude město Jesenice
informováno.
Vedení města Jesenice tato informace potěšila a bude se snažit v zájmu všech občanů
při přípravě uvedeného projektu spolupracovat a případně i navrhovat úpravy v trasování
obchvatu, pokud to dovolí terénní, ekologické a ekonomické podmínky.
Za vedení města Jesenice Ing. Jan Polák, starosta

Den dětí a IZS v ISŠ Jesenice
Dne 2. 6. 2017 uspořádala ISŠ Jesenice za podpory města Jesenice zábavnou akci věnovanou Dnu dětí.
Letošní 14. ročník této tradiční akce přilákal do areálu školy téměř 300 dětí z celého regionu Jesenicka. Pro všechny příchozí byl připraven pestrý program, který zahájili zpěváci ze Základní školy, Mateřské školy speciální a Praktické školy Jesenice a také žákyně
ISŠ hrou na harmoniku.
Kromě ukázek z činnosti hasičů a záchranářů děti soutěžily a plnily úkoly na devíti
stanovištích s pohádkovými postavami, za což je čekala malá odměna.
Lákadlem byla skákací žirafa, střelba ze vzduchovky, možnost jízdy na koni nebo
soutěžení a hry s malým cvičeným pejskem.
Nechybělo opékání špekáčků, prodej občerstvení a zákusků z dílen cukrářů ISŠ. Počasí se vydařilo a v celém areálu vládla dobrá nálada po celé dopoledne.
Poděkování si zaslouží všichni, kdo pomohli při realizaci akce, ať již formou věcného
nebo finančního daru, anebo přímou účastí při zajištění a zpestření celého programu.
Za ISŠ Jesenice M. Mottlová
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Můj malý příspěvek
Než jsem se odhodlala napsat pár řádek, musela jsem přemýšlet, jak to v mém věku
napsat. Všichni moji přátelé (známí i rodiny) ví, že v současné době žiji 7 let v malé
vesničce na Šumavě. Ovšem spojení mám stále se svými rodinami, kamarádkami a společností ZP. Trvalé bydliště mi zůstává v Jesenici. Váš Občasník ráda čtu, abych věděla,
co se v Jesenici dělá, jak se tam žije, a v duchu závidím.
Teď ale k tomu, co chci hlavně vyslovit, poděkovat. Můj byt, respektive koupelna,
potřeboval rekonstrukci – příprava na stáří, pohodlí, až nebudu schopna se obejít bez
pomoci. Potřebovala jsem sehnat solidní firmu. Padla volba na stavební firmu Drops,
která mne nikdy nezklamala. Ihned se mých přání ujali p. Tůma, Ing. Valuš a Jára Spurný. Byla zahájena práce. Všichni byli vstřícní, ochotní. Měla jsem někdy dát na jejich
rady. Všemi – dělníky i mnou – bylo nakonec kvitováno, že je lepší stavět nový dům,
než kopat ve starém. Klobouk dolů před všemi. Moc Vám touto cestou děkuji. Doufám,
že mi poskytnete pomoc při mých dalších rekonstrukcích. Přeji Vaší firmě hodně dobrých výsledků ve stavební profesi.
Jesenickým přátelům přeji krásné dny a hodně dobrých kamarádů, kteří dovedou pomoci v těch nejtěžších chvílích.
Úsměv je zrcadlem duše.
Nikdo není tak chudý, aby ho nemohl dát.
Úsměv je projevem přátelství a dobré vůle.
Povzbuzuje unavené a obohacuje ty,
kteří jej přijímají, aniž ochuzuje ty, kteří jej rozdávají.
Setkáš-li se s člověkem, který nedovedl úsměv věnovat,
věnuj mu úsměv svůj, neboť není ubožejšího člověka
nad toho, který nedovede dát úsměv jiným.
Vaše Jiřina Maidlová

Kulturní komise
Robert Vano v KD Jesenice
Robert Vano, světoznámý fotograf věnující se především
módnímu a reklamnímu fotografování, zaměřující se na černobílou fotografii, především pak portréty a mužské akty,
nás poctil svou návštěvou 7. 7. 2017. V rámci konání
workshopu, který uspořádalo rekreační centrum Pod Kempem pro amatérské fotografy, byla Kulturní komisi při MěÚ
Jesenice nabídnuta přednáška. Letní večer s Robertem Vanem se nesl ve velmi přátelském duchu. Povídání o svém
nelehkém životě a cestě ke slávě doplňoval fotograf humornými historkami. V průběhu celého večera byly promítány
v sále jeho světoznámé fotografie. Původně hodinové povídání se protáhlo téměř o dvě hodiny, i přesto se nikomu nechtělo odcházet. Přítomní využili možnost se s umělcem
vyfotografovat a získat i jeho podpis. Město Jesenice rozeslalo svým sponzorům několik volných vstupenek. Spolupráce si velice váží a doufá v další pokračování.
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Letní kino Jesenice uzavřelo sezónu rekordem
Poslední letošní letní promítání proběhlo v sobotu 26. 8. 2017. Zaznamenalo velký
úspěch, největší za tři roky. Českou komedii Špunti na vodě zhlédlo celkem 172 diváků!!! Návštěvnost letního kina se oproti loňskému roku nezvýšila. Průměrně zhlédlo jeden film 61 diváků, celkově za léto 488 diváků. Stejně tomu bylo i s dobrovolným
vstupným, kde jsme v průměru na jednoho návštěvníka vybrali 33 Kč, oproti loňskému
roku o 9 Kč na osobu více.
Děkujeme a těšíme se na další sezónu.
Promítání bude opět přesunuto do KD Jesenice. V průběhu podzimu se chystáme promítnout asi tři filmy, z toho nejméně jeden pro děti.

Přípravy na Pohádkový les vrcholí
Prázdniny se nachýlily ke konci, ale to nebrání tomu si poslední sobotu užít
za přítomnosti pohádkových postav. Kulturní komise si připravila trasu plnou úkolů. Začínáme opět na hrázi mezi Dolním a Horním Fikačem ve 14.00 hod. a končíme
v jesenickém kempu. Občerstvení je zajištěno. Letos nově bude pro děti připraveno malování na obličej.
Tak neváhejte a přijďte s námi zakončit letní prázdniny.
Těšíme se na Vás!
Pozn. V případě nepříznivého počasí bude akce zrušena.
Za Kulturní komisi při MěÚ Jesenice Ing. Anna Poláková

Kotlíková dotace 2015 – 2018
Bude vyhlášena 2. výzva s tím, že příjem žádostí bude zahájen 4. 10. a žádosti se budou
podávat pouze elektronicky. Informace budou ke stažení na https://www.krstredocesky.cz/web/zivotni-prostredi/kotle

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 září probíhají takto:
2. 9. MUDr. Fořtová; Lužná, Masarykovo nám. 127, kontakt: 313 537 868
9. 9. MUDr. Fořtová; Lužná, Masarykovo nám. 127, kontakt: 313 537 868
16. 9. MUDr. Horník; Rakovník, Tyršova 238, kontakt: 313 513 205
23. 9. MUDr. Hošková; Mšec, Mšec 386, kontakt: 313 562 205
30. 9. MUDr. Hvězda; Rakovník, nábř. T. G. Masaryka 1517, kontakt: 313 517 066
http://www.nemorako.cz/aktuality/zubni-pohotovost/
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Jesenicí projede Recyklojízda
Město Jesenice se stane v pořadí pátou zastávkou týmu Recyklojízda 2017, který se
v září chystá projet Českou republiku od západu na východ, aby podpořil třídění
a recyklaci baterií. A jak jinak než na kolech na baterky. Tříčlenný tým si dal za cíl na
elektrokolech zdolat přes 700 kilometrů. Vyjíždí v úterý 5. září z Aše a končí 14. září
v nejvýchodnější obci republiky Bukovec. Na cestě má 23 zastávek v českých a moravských městech. Navštěvovat bude především městské a obecní úřady a do některých škol
zavítá se vzdělávacím programem Recyklace hrou. Potkávat s lidmi se bude na náměstích, v parcích i kdekoliv po trase.
„Celou akci děláme především proto, že chceme jít mezi lidi, mluvit s nimi o tom, že
i když se někomu mohou zdát baterky malé, do koše rozhodně nepatří. Je potřeba je odnášet na sběrná místa, odkud putují na recyklaci. Chráníme tím životní prostředí,“ říká
Eva Gallatová, která je členkou týmu Recyklojízdy a zároveň zastupuje neziskovou společnost ECOBAT. Ta v České republice již 15 let zajišťuje zpětný odběr a recyklaci přenosných baterií. Projektem Recyklojízda ECOBAT rovněž podporuje Evropský den
recyklace baterií, který připadá na 9. září.
Pojďte do toho s námi!
Zapojit se do projektu Recyklojízda mohou i lidé v Jesenici a okolí, a to hned dvěma
způsoby. Jednak tím, že na sběrná místa přinesou použité baterie (Jednota, sběrný dvůr,
Základní škola a mateřská škola Jesenice), a pak je tu druhá možnost – zájemci se mohou k týmu Recyklojízdy připojit, pár kilometrů zdolat společně a podpořit tím dobrou
věc. „Zveme všechny nadšence – jednotlivce i celé kolektivy – kamarády, organizace,
školy, školky, ale třeba i firemní týmy, aby se k nám na kus cesty připojili,“ říká Eva
Gallatová a doplňuje: „Do Jesenice dorazíme ve čtvrtek 7. září ráno. Zhruba v 8,30 nás
čeká setkání se zástupci města, veřejností a žáky místních škol na nádvoří školy (Školní
323). Na místě proběhne krátké představení problematiky recyklace a sběru baterií,
v závěru povídání si budou moci přítomní ověřit své znalosti v mini soutěži. Zároveň budeme mít na nádvoří info stánek, kde se návštěvníci dozvědí více o recyklaci baterií
a domů si mohou odnést krabičku ECOCHEESE pro třídění baterií v domácnosti. V 9
hodin vyjedeme z Jesenice směrem na Rakovník. Kdo se chce připojit, je vítán. Zdolat
trasu s námi můžete na kole, koloběžce nebo klidně i běžet.“ Z Rakovníka pak cesta
Recyklojízdy pokračuje do Kladna. Připojit se k Recyklojízdě je možné kdekoliv po trase.
Proč je dobré třídit baterie?
Když hodíte použitou baterii do popelnice na směsný odpad, skončí na skládce nebo ve
spalovně. V obou případech se z ní uvolňují škodlivé látky včetně těžkých kovů, které
znečisťují ovzduší, půdu, podzemní a povrchové vody. Když ale absolvujete pár kroků
navíc k nejbližšímu sběrnému místu, nejenže přírodu neznečisťujete, ale navíc ji šetříte,
protože díky recyklaci získáváme z použitých baterií druhotné suroviny, zejména kovy,
které mohou sloužit k výrobě nových produktů. Sběrných míst je v České republice už
přes 20 tisíc. Asi nejznámější jsou červené venkovní kontejnery na třídění drobných
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elektrospotřebičů a baterií. Na popularitě získává odevzdávání baterií v obchodech.
Kdykoli tedy půjdete nakoupit do supermarketu, můžete zde odevzdat i baterie. A pokud
ještě nevíte, kde máte nejbližší sběrné místo, určitě ho najdete na interaktivním vyhledavači mapa.ecobat.cz.

RECYKLOJÍZDA v JESENICI
 Ve čtvrtek 7. září 2017 od 8,30 hod. se na vás těšíme na nádvoří školy – Školní 323.
 Čeká na vás info stánek Recyklojízda 2017 a krátké povídání, při kterém se dozvíte








více o recyklaci baterií. Domů si můžete odnést krabičku ECOCHEESE pro třídění
baterií v domácnosti.
V 8,30 hod. - přivítání se zástupci města Jesenice, žáky a veřejností
8,35 – 8,50 hod. – povídání o recyklaci baterií
8,50 – 9,00 hod. mini soutěž pro přítomné
V 9,00 hod. vyjíždíme z Jesenice do Rakovníka.
Kdo se chce připojit, je vítán (na kole, koloběžce i po vlastních nohách).
Sledujte nás na Facebooku @Recyklojízda 2017 a na webu recyklojizda.ecobat.cz

Projekt realizuje nezisková společnost ECOBAT, s.r.o.

Kontakt pro další informace:
Open Communication, s.r.o.
Jana Čechová, PR Manager
e-mail: jana.cechova@open-com.cz, tel.: + 420 603 574 631
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13. Ročník volejbalového turnaje "O KVAKpohár"
V sobotu 1. 7. 2017 se uskutečnil v areálu ZŠ v Jesenici další ročník volejbalového
turnaje smíšených družstev „O KVAKpohár“. Tento již tradiční podnik pro volejbalové
příznivce přilákal letos celkem 19 týmů (BANÁN Žatec na poslední chvíli odřekl účast
pro zranění hráčů).
Tři základní skupiny hrály svá utkání na novém povrchu umělého hřiště, jedna skupina pak v tělocvičně, což se ukázalo jako velmi výhodné, neboť po celý den trápil volejbalisty venku silný nárazový vítr s občasnou přeháňkou. Ale jak je známo, volejbalisté
na počasí nedají, a tak se odehrálo všech 66 zápasů. Občerstvení po celý den zajišťoval
Koloniál Šárky Wünschové. Celý turnaj rozhodovali profesionální rozhodčí v čele s nestárnoucí ikonou našeho turnaje panem Zdeňkem Kodýtkem, který v téměř 82 letech
zvládal všechna utkání s naprostým přehledem.
Po celodenních kláních si semifinále (a tudíž boje o medaile) nakonec vybojovala
družstva LDN Rokycany, CHLUPATÝ KAKTUS Louny, MIMONI a S-PARTA Kralovice. Z první dvojice postoupila do finále LDN Rokycany, z druhé pak MIMONI.
V souboji o třetí místo vyhrál trojnásobný obhájce CHK Louny nad S-PARTOU Kralovice. Ve finále si poté LDNka poradila s MIMONI 2:0. Pro týmy, které nepostoupily ze
skupin do play-off, byl uspořádán miniturnaj „O pohár vítězů poražených“. V něm loňské prvenství obhájil tým BAMBUCHI Postoloprty a v souboji o nejlepší jesenický tým
porazil pořádající KVAK družstvo VOSY 2:0. Každý tým měl zaručených minimálně
sedm zápasů.
Po urputných bojích na hřišti se všichni přemístili do kulturního domu v Jesenici, kde
proběhlo vyhlášení výsledků, byly předány poháry, diplomy i věcné ceny všem týmům
a kde poté proběhla zábava s kapelou NEJDEM. Nejlepším hráčem byl zvolen Marek
Bebr z LDN Rokycany, nejlepší hráčkou Lucie Zemanová z týmu BUBÁCI Nové Strašecí. Oceněni byli samozřejmě i rozhodčí Zdeněk Kodýtek, Jaroslav Onderčin, Míla Hrdlička, Míša Hrochová a Honza Mertins diplomem s vlastní fotografií a upomínkovým
předmětem.
Na závěr bych rád poděkoval městu Jesenice a ZŠ Jesenice za významnou podporu,
bez které by turnaj mohl jen těžko proběhnout. Taktéž starostovi města panu Ing. Janu
Polákovi, který turnaj ráno zahajoval a večer předával ceny. Dále děkuji všem sponzorům, díky kterým se podařilo Elišce Valerové sehnat velmi bohatou tombolu. Další poděkování patří členům jesenických týmů KVAK a VOSY za přípravu turnaje, za hodiny
práce na hřišti i okolo něj a přípravu kulturního domu. Všechny fotky je možno stahovat z adresy:
http://milan17.rajce.idnes.cz/KVAKpohar_2017_od_Simci/
Za pořadatele Milan Čížek
CELKOVÉ POŘADÍ:
1. LDN Rokycany
2. MIMONI
3. CHK Louny
4. S-PARTA Kralovice
5. OÁZA Janov

6. STARS Louny
7. NEMAK Most
8. SEVER Žatec
9. PEPÍCI Louny
10. VÝLETNÍCI

11. VéKáVé Vroutek
16. VOSY Jesenice
12. TJ Čistá
17. BAMBUCHI
13. KVAK Jesenice
18. RAKAR Rakovník
14. SOKOLÍCI Olešná 19. DUHA Družec
15. BUBÁCI Nové Strašecí
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Vlastivědné muzeum Jesenice
6. 9. Fotoklub Jesenice, vernisáž 6. 9. od 17 hodin, výstava potrvá do 29. 10.
9. 9. Štrúdlové slavnosti, od 13 hodin na dvoře jesenického muzea,
- Soutěž o nejhezčí a nejchutnější vlastnoručně upečený štrúdl,
vystoupení:
- Holba – kapela, evropská hudba období gotiky a renesance, tedy středověku,
většinou z lidového prostředí
- Divadlo Před Branou, pohádka bude kolem 15. hodiny (čas pouze orientační)
Zájemci o účast v soutěži pečení se mohou přihlásit na tel. 731 449 327 nebo v muzeu
nebo donést vlastnoručně upečený štrúdl (sladký či slaný) v sobotu 9. září do muzea, a to
do 12 hodin. Každý přihlášený dostane malý dárek. Výherci budou jako vždy odměněni.
Štrúdly se po vyhodnocení rozdají k ochutnávce všem návštěvníkům.
22. 9. Beseda Irská inspirace: Věra Klásková & Karel Tampier, povídání o Irsku
proložené písněmi, 22. 9. od 17 hodin ve výstavním sále muzea, vstupné 50 Kč.

Body Forming
pondělí od 17.00 hodin
čtvrtek od 19.00 hodin
místo: tělocvična ZŠ Jesenice
aerobně posilovací cvičení pro redukci tuku a tvarování problémových partií

29. 7. 2017 Pouť v Podbořánkách
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Jesenický fotbal
Dne 26. 8. 2017 začala nová mistrovská sezóna 2017/2018 fotbalistů FC Jesenice. Do
této sezóny byly přihlášeny týmy starší přípravka, tým B (hráči dorostu doplněni o hráče
A týmu) a A tým.
První hrací den máte možnost od 10 hodin sledovat první zápas starší přípravky FC
Jesenice x SK Senomaty a od 17 hodin zápas A týmu FC Jesenice A x ČL Kolešovice A.
FC Jesenice B má první domácí zápas 3. 9. 2017 od 10 hodin. Domácí zápasy budou
tradičně odehrány na stadionu SK Jesenice. Rozpis všech zápasů je uveden pod článkem. (Změny termínů a časů budou upraveny na plakátech před daným zápasem. Hráči
budou o případných změnách informováni trenéry.)
Rádi bychom poděkovali všem hráčům za velmi pěkné výsledky v sezóně 2016/2017
a věříme, že v té nadcházející budou minimálně stejně dobré.
Náš dík patří samozřejmě také všem sponzorům, především městu Jesenice a všem,
kdo se podílejí na podpoře jesenického fotbalu organizačně a zajištěním velmi kvalitního
zázemí a hřiště pro naše hráče.
V neposlední řadě děkujeme i všem našim fanouškům a doufáme, že nás budou podporovat i nadále. Neodpustíme si zmínku, že by nás velice potěšilo, kdyby se fanouškovské podpory dostalo i na starší přípravku a dorostence (tým B), kde nám trošičku schází
podpora od rodinných příslušníků!!!
FC Jesenice
OP starších přípravek
podzim
26.8. SO
6.9. ST
9.9. SO
13.9. ST
17.9. NE
23.9. SO
28.9. ČT
30.9. SO
8.10. NE
14.10. SO
22.10. NE
28.10. SO
5.11. NE
11.11. SO

FC JESENICE

sraz
SK Senomaty
FC Jesenice
9:00
So. Nové Strašecí FC Jesenice
15:00
SK Lišany
FC Jesenice
9:00
TJ Roztoky
FC Jesenice
16:00
FK Rakovník
FC Jesenice
8:00
Sj. Chrášťany
FC Jesenice
9:00
ČL Kolešovice
FC Jesenice
8:00
TJ Šanov
FC Jesenice
9:00
Sp. Řevničov
FC Jesenice
8:00
Tn. Rakovník A
FC Jesenice
9:00
Tn. Rakovník B FC Jesenice
8:00
SKP Rakovník O 9:00
FC Jesenice
SKP Rakovník M FC Jesenice
15:30
SKP Rakovník S 9:00
FC Jesenice

10

výkop
10:00
17:00
10:00
17:00
10:00
10:00
10:00
10:00
10:00
10:00
10:00
10:00
17:30
10:00

A MUŽSTVO
podzim
26.8. SO FC Jesenice A
31.8. ČT FC Jesenice A
2.9. SO SK Senomaty A
9.9. SO FC Jesenice A
16.9. SO FK Hředle
23.9. SO FC Jesenice A
30.9. SO FC Jesenice A
7.10. SO So. Kroučová
14.10. SO FC Jesenice A
21.10. SO Ol. Rakovník
28.10. SO FC Jesenice A
4.11. SO TJ Slabce
11.11. SO FC Jesenice A
18.11. SO FC PO Olešná
B MUŽSTVO
podzim
27.8. NE SK Mš. Žehrovice
3.9. NE FC Jesenice B
10.9. NE SK Senomaty B
17.9. NE FC Jesenice B
1.10. NE FK Kněževes B
8.10. NE FC Jesenice B
15.10. NE So. Petrohrad
22.10. NE FC Jesenice B
29.10. NE So. Srbeč
5.11. NE FC Jesenice B

FC JESENICE
sraz výkop
ČL Kolešovice A 16:00 17:00
SK Lišany
17:30 18:30
FC Jesenice A
15:00 17:00
SK Lišany
16:00 17:00
FC Jesenice A
15:00 17:00
FK Kněževes A 15:30 16:30
FC 05 Zavidov B 15:00 16:00
FC Jesenice A
14:00 16:00
B. Rynholec
14:30 15:30
FC Jesenice A
8:00 10:00
SK Lány
13:30 14:30
FC Jesenice A
12:00 14:00
Oh. Městečko
13:00 14:00
FC Jesenice A
11:30 13:30
FC JESENICE
sraz výkop
FC Jesenice B
8:00 10:00
ČL Kolešovice B 9:00 10:00
FC Jesenice B
11:30 13:30
So. Panoší Újezd 9:00 10:00
FC Jesenice B
11:30 13:30
TJ Roztoky B
9:00 10:00
FC Jesenice B
11:30 13:30
So. Ruda
9:00 10:00
FC Jesenice B
12:30 14:30
FK Kounov
9:00 10:00

Prodej slepiček
Drůbež Červený Hrádek prodává slepičky typu Tetra hnědá a Dominant ve všech barvách z našeho chovu! Stáří: 14 – 19 týdnů. Cena 149 – 180 Kč/ks.
Prodej se uskuteční: sobota 17. 9.: Jesenice u Jednoty – v 9.45 hodin
sobota 23. 9.: Jesenice u Jednoty – ve 12.30 hodin
Případné bližší informace: Po – Pá 9.00 – 16.00 hod. na telefon. číslech: 601 576 270,
728 605 840
Při prodeji slepiček – výkup králičích kožek: cena dle poptávky
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