1-2/ leden - únor/ 2018
2/ duben - červen / 2022

JESENICKÝ
OBČASNÍK

Informační zpravodaj města

Rekonstrukce silnice I/27 – Plzeňská ulice
Přestože je pro Jesenici tato stavba stále nepříjemná a velké části z nás výrazně komplikuje život, věřím, že už ji začínáme vnímat pozitivněji. Z dokončených úseků je zřejmé,
jak bude vše nakonec vypadat. Schází na nich dokončit zeleň, provést dopravní značení,
osadit mobiliář, ale to už je v porovnání s rozblácenými výkopy nesrovnatelné.
Asi nejdůležitější informací je datum, kdy bude vše hotovo. Zhotovitel má po dohodě
s ŘSD posunutý termín pro dokončení celého díla na 31. 8. Ještě v květnu to vypadalo,
že by se mohlo zhotoviteli podařit termín cca o měsíc zkrátit, ale to už je nereálné. Důvodem jsou opět komplikace s organizací díla. Generálnímu dodavateli se bohužel nedaří zkoordinovat své subdodavatele tak, aby vše plynule navazovalo a nevznikaly prostoje. Máme štěstí, že se podařilo vyměnit subdodavatele, který v loňském roce prováděl
vodovod a kanalizaci a který byl hlavní brzdou celé stavby. Ten současný vše zvládá jen
s mírným zpožděním (stále se pod zemí objevují věci, které realizaci díla komplikují a
zdržují) a kvalitou práce výrazně převyšuje toho předchozího.
V současné době se dokončují železobetonové konstrukce spojné komory a spadiště na
stoce B (před křížkem u Wintrovy ulice) a provádí se zde vyzdívky z čedičových cihel a
trubních tvarovek. Kromě malého úseku u budovaných komor jsou pod zemí uloženy
kanalizační stoka a vodovodní řad a dokončují se nové přípojky. V části mezi ulicemi
Krtskou a Okálovou jsou provedeny konstrukční vrstvy (štěrky a betony) a měla by se
zde položit i první asfaltová vrstva. V této části by se pak měly dokončit chodníky.
V části mezi ulicemi Wintrovou a 5. května se provádí odtěžení kufru, následovat bude
stabilizace pláně promícháním zeminy s vápnem nebo cementem. Pokračovat se pak bude s konstrukčními vrstvami, obrubníky a chodníky. Finální asfaltové vrstvy se budou
ukládat až nakonec v celé délce, aby se minimalizoval počet pracovních spár. Nejrizikovějším úsekem z pohledu dodržení termínu dokončení bude oblast nových kanalizačních komor. Musí se zde dodržovat technologické postupy s danými technologickými
přestávkami a zhotovitel již v této části nemá žádné časové rezervy.
Práce ale probíhají i v části za kolejemi. Zhotovitel zde dokončuje opravu mostků, musí
upravit a doplnit terény navazující na komunikaci, svah chodníku, který zasahuje do potoka, se musí zpevnit kamennou rovnaninou a nakonec se bude pokládat obrusná asfaltová vrstva, tzv. obrus.
V rámci obnovy chodníků se naplánovalo osazení nových autobusových zastávek. Tři
jsou již osazeny, i když před Mountfieldem jsme narazili na problém s umístěním kabelového vedení. Tato zastávka se bude během července mírně posouvat tak, abychom nebyli v kolizi s podzemním vedením. Zatím ještě řešíme provedení zastávky před městským úřadem. Zde se uvažovalo, že při rekonstrukci budovy bude přístřešek zakomponován do fasády objektu. Vzhledem k tomu, že tato akce se zatím z důvodu finanční náročnosti odložila, tak musíme zvolit nějaké provizorní řešení. Mohli bychom např.
v místě původní telefonní budky osadit malý přístřešek, který se v budoucnu odstraní.
Plánujeme osazení dalšího městského mobiliáře – košů, laviček a označníků.
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Někteří si možná všimli, že tento týden probíhá montáž úsekového měření. Jde o stejné
zařízení, jako je nainstalováno v Oráčovské ulici. Na tento projekt se nám podařilo získat dotační prostředky.
V minulém vydání Občasníku jsme také avizovali, že bude probíhat oprava objízdných
tras, které byly účelově zřízeny nebo poškozeny přesměrovanou dopravou a stavební
činností. Nový asfaltový koberec už má komunikace od mateřské školy až za železniční
přejezd a část ulice Zahradní – od hřiště až na začátek pole. Odfrézován byl také povrch
části cesty v sídlišti naproti škole. To nebylo úplně nejlépe načasováno, protože cesta
funguje jako jediný přístup k budově č.p. 420, ale zhotovitel si podmínil opravu této
komunikace tím, že bude vše odfrézováno v rámci jednoho nájezdu techniky. Zde budou
opravy trochu komplikovanější, protože město na své náklady musí zajistit obnovu obrubníků a odvodnění. My jsme původně s touto investicí nepočítali a vše řešíme na poslední chvíli. Drobné opravy budou provedeny také na površích náměstí a plochy u objektu č.p. 420.
Za vedení města Jesenice Ing. Roman Valuš, místostarosta

(spojná komora B)
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Opravená polní cesta k Plavči
Zlepšení prostupnosti krajiny v okolí města Jesenice
V polovině loňského roku vypsala Místní akční skupina Rakovnicko dotační výzvu
z Programu rozvoje venkova, ve které město Jesenice usilovalo o získání hned tří dotací
na realizaci projektů. Nakonec jsme uspěli ve dvou případech, kdy jedním
z podpořených projektů byla i rekonstrukce polní cesty, která vede na Plavečský vrch.
Uvedená cesta začíná u bývalého včelína, který je umístěn na okraji Černého lesa, a pokračuje přes louku a malý úvoz k vyústění na hlavní polní cestu vedoucí do kaštanové
aleje na Plavči.
V rámci výběrového řízení zveřejněného na profilu zadavatele uspěla v konkurenci dalších dvou nabídek firma EKOSTAVBY Louny, s.r.o., s cenou realizace ve výši
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2 878 227 Kč včetně DPH. Dle smlouvy o dílo započaly stavební práce 9. 5. 2022 provedením odstranění náletových dřevin a skrývkou ornice dle vytyčení hranice polní cesty. Oprava cesty vč. zpevněného podloží a nového povrchu v podobě prolévaného makadamu byla dokončena k 30. 6. 2022.
Nad prováděním prací a dodržováním technických postupů dohlížel jako technický dozor stavebníka pan Jaroslav Dubský. Dotační prostředky z Programu rozvoje venkova
pokryjí 85 % vynaložených nákladů.
Jakmile se podaří zrealizovat opravu prostřední lesní cesty vedoucí z hráze mezi rybníky
Fikači směrem k již zmíněnému včelínu, vznikne s pomocí polní cesty ucelená zpevněná
cesta, která umožní nejen bezproblémový přístup do lesních porostů vč. péče o ně, ale i
alternativní bezpečné propojení města Jesenice s obcemi Soseň a Kosobody. Cestu budou moci využívat jak pěší turisté, tak i cyklisté. S opravou lesní cesty by se mělo začít
začátkem července, proto žádáme všechny návštěvníky Černého lesa o zvýšenou pozornost.
Za vedení města Jesenice Ing. Jan Polák, starosta

Na kosobodské stráni se opravuje lesní cesta
Zlepšení dostupnosti lesních porostů
Druhým projektem, který v roce 2021 získal dotační podporu od Místní akční skupiny
Rakovnicko, se stala rekonstrukce lesní cesty na tzv. kosobodské stráni. Rekonstrukce
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lesní cesty začíná v místě napojení na sil. III/2281 nedaleko rybníku Dolní Fikač. Cesta
vede východním směrem ke Kamennému vrchu a končí v místě napojení na stávající
lesní cestu s krytem z kameniva. Odvodnění bude řešeno příčným sklonem vozovky a
následným odtokem dešťové vody do přilehlého lesního porostu kombinací několika
opatření (nový propust, prodloužení stávající propusti, svodnice, drenáž, úžlabí a vyčištění příkopu). Podél opravené lesní cesty budou zhotoveny tři lesní sklady pro skládkování vytěžené kulatiny (dřevní hmoty).
Na základě výběrového řízení byla smlouva o dílo podepsána s firmou STAVMAX
Group, s.r.o., která od 2. 5. 2022 začala s prováděním jednotlivých prací. Nad kvalitou
prováděných prací bdí opět pan Jaroslav Dubský. Dokončení projektu v hodnotě
5 789 848 Kč bez DPH se předpokládá v průběhu letních prázdnin. Dotační prostředky
by měly pokrýt 85 % vynaložených výdajů s tím, že DPH si město Jesenice tzv. uplatní.
Za vedení města Jesenice Ing. Jan Polák, starosta

Místní komunikace v Podbořánkách s novým povrchem
Náves doplní nová výsadba
Trpělivost růže přináší… Naděje umírá poslední… Odvážnému štěstí přeje… Asi těmito
rčeními nebo příslovími lze vystihnout snažení města Jesenice o získání dotačních prostředků z programu Podpory obnovy venkova 2019+ na realizaci oprav místní komunikace v obci Podbořánky. První neúspěšnou žádost jsme podali již v roce 2018, neúspě-
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chem skončila také žádost v roce 2019. V roce 2021 ovšem Ministerstvo pro místní rozvoj vybralo projekt města Jesenice k podpoře, proto došlo k výběru zhotovitele stavby.
Na základě vyhodnocení nabídek uspěla v konkurenci čtyř subjektů firma Froněk, s.r.o.
Po podpisu smlouvy o dílo provedl vybraný zhotovitel na podzim roku 2021 veškeré
přípravné práce tak, aby mohl na jaře roku 2022 dokončit opravu místní komunikace.
Rekonstrukce místní komunikace obsahovala vybudování nového propustku při vjezdu
na hlavní silnici, opravu podloží místní komunikace a položení nového živičného povrchu. Díky opravě jedné z hlavních komunikací na návsi se zlepší dostupnost jednotlivých nemovitostí vč. obsluhy autobusové zastávky. V neposlední řadě mají provedené
opravy zahrnující vyčištění příkopů pozitivní vliv na odvodnění zpevněných ploch návsi.
Oprava v hodnotě 772 331,04 Kč vč. DPH byla dokončena k 29. 4. 2022. Dotační prostředky ve výši 577 864 Kč uhradily 80 % vynaložených nákladů.
Na podzim oživí náves nová výsadba dřevin, která bude realizována obyvateli obce
Podbořánky za dohledu odborné osoby. I tento projekt si našel dotační podporu u Národního fondu životního prostředí, který zafinancuje náklady ve výši 193 888,89 Kč.
Z dotace budou také zakoupeny zavlažovací vaky ke stromům, které pomohou se zakořeněním nových dřevin.
Za vedení města Jesenice Ing. Jan Polák, starosta

Jesenické náměstí
Rekonstrukce jesenického náměstí se poprvé řešila před více než dvaceti lety. Už tehdy
zpracovala arch. Tichá první studii jeho obnovy. Po více než deseti letech se práce na
přípravě tohoto projektu obnovily. Postupně byli osloveni tři architekti / projektanti a
byla doslova pilována výsledná varianta. Při její přípravě bylo zohledňováno několik
požadavků – dostatek parkovacích míst, zachování určité výměry plochy zeleně, zachování prostoru pro konání menších společenských akcí, oddělení prostoru od frekventované komunikace. Od konce roku 2015 se pak snažíme získat stavební povolení na realizaci samotné stavby, ale bohužel zrovna v tomto případě se potvrzuje, jak složitý je to
proces. V současné době máme vydáno stavební povolení, ale podle aktuálních informací je jednou z dotčených osob opět napadnut proces jeho vystavení.
Přestože nemáme celý přípravný proces ukončen, daří se nám realizovat některé dílčí
kroky. Tento postup je pro nás výhodný i z pohledu organizace stavby a finančních nákladů, které díky tomu můžeme rozložit do více etap. Na jednotlivé části se nám daří
jednodušeji získávat dotační prostředky.
Revitalizace východní části
Už v rámci projektové přípravy se uvažovalo s tím, že východní část náměstí se bude
revitalizovat dříve. Při přípravě žádosti o dotaci ze Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI) na stavbu nových chodníků v Plzeňské ulici jsme do této žádosti zahrnuli
chodníky podél budovy Mountfieldu, cukrárny, lékárny až k muzeu. Žádost byla úspěšná, mimochodem při získávání dotací ze SFDI máme stoprocentní úspěšnost a pokryje
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nám 85% nákladů. Uznatelnými náklady v tomto případě nejsou autobusové zastávky,
parkoviště, vjezdy k jednotlivým domům a úpravy zeleně, které kompletně hradíme
z městského rozpočtu. Autobusové zálivy (obrubníky a asfaltové plochy) financuje
v rámci rekonstrukce silnice ŘSD. Součástí stavby je také nové veřejné osvětlení, na jehož vybudování jsme získali dotaci z IROP, který poskytl dotaci prostřednictvím Místní
akční skupiny Rakovnicko. Na konci srpna tedy bude dokončena revitalizace první části
náměstí.
Sousoší Nejsvětější Trojice
I tato socha, která je pod ochranou Národního památkového ústavu, je součástí náměstí a
je nutné ji udržovat. V roce 2017 proběhla oprava jejího oplocení, přičemž byla zohledněna budoucí výšková úroveň plochy náměstí. V současné době probíhá restaurování
samotného sousoší, na což se městu podařilo získat dotační prostředky od MZe spoluprací s Muzejním spolkem Jesenice. Restaurování sochy zajišťuje náš občan akademický
sochař Jan Turský, který sochu zahraňoval již před 15 lety. Bohužel naši předci pro vytvoření sochy nepoužili kvalitní kámen (pískovec s vápenným pojivem) a aby se časem
nedostala do neopravitelného stavu, tak musí přibližně jednou za deset let projít restaurátorským zásahem. Téměř nezničitelnými částmi sochy jsou trojboký podstavec a středový pilon, které jsou provedeny z kvalitní pravděpodobně místní žuly. Veškeré práce na
soše probíhají pod dozorem NPÚ a měly by být dokončeny v září. Je nutné zmínit, že
soše vůbec neprospívají lípy, které jsou okolo ní vysázeny. To si bohužel naši předci při
jejich výsadbě neuvědomili.
Kašna
Kašna je druhou historickou dominantou náměstí a od počátku úvah o jeho revitalizaci
jsme počítali s tím, že ji zprovozníme. Jinak by to snad ani nešlo. Zprovoznit historickou
kašnu ale není zrovna jednoduchá věc a brzo jsme zjistili, že není mnoho lidí, kteří
se tím chtějí zabývat. Nicméně určitý plán jsme měli a ten počítal s tím, že se rozebere
celá nadzemní část a znovu sestaví na železobetonovou vodotěsnou vanu. Až při demontáži kašny jsme zjistili, že podzemní část kašny byla na počátku postavena z žulových
bloků a pravděpodobně fungovala jako průtočný zásobník vody. Potvrzuje nám to zetlelý zbytek dřevěného potrubí, který se u kašny našel při provádění zemních prací. Na starých mapách je také zakreslen potok, který začíná u kašny a odtékající vodu odváděl do
údolí pod kostelem. O průtočném systému svědčí i fakt, že žulové bloky není možné jen
tak k sobě postavit, nějak slepit a počítat s tím, že vše bude těsnit. Ani nám s moderními
materiály by takový pokus s největší pravděpodobností nevyšel. Ostatně při demontáži
kašny jsme zjistili, že v minulosti prošla několika úpravami a že se dotyční vždy snažili
kašnu utěsnit. O úspěšnosti pokusu pochybuji. Nejdříve se někdo pokusil kašnu utěsnit
zevnitř vybetonovanými stěnami a dnem. Podle kvality použitého materiálu a ocelové
výztuže usuzuji, že to bylo na počátku minulého století. V té době pravděpodobně došlo
k napojení kašny na obecní vodovod a kanalizaci. U kašny jsme totiž objevili zbytky
napouštěcího litinového potrubí s uzávěrem a druhé potrubí, kterým se kašna po otevření
kohoutu vypustila do kanalizace. Ke kašně byla v pozdější době přivedena vodovodní
přípojka, jejíž stav ale svědčil o tom, že nebyla dlouho používána. V nedávné době se asi
někdo snažil provoz kašny obnovit. Stěny byly opatřeny vrstvou lepidla s výztužnou
tkaninou, kterou známe ze zateplování domů a nějakou stěrkovou izolací. I tento pokus
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byl asi marný, protože si nepamatuji, že by kašna byla naplněna vodou. K vidění zde
byly vždy jen odpadky.
Po demontáži nadzemní části kašny jsme řešili, jakým způsobem utěsnit spáry mezi jednotlivými žulovými bloky a jak docílit jejich vodotěsného napojení na železobetonovou
vanu. Velkým pomocníkem nám v tomto byl sochař Jarmil Plachý, který vymyslel způsob utěsnění pracovních spár. Ve všech spojovaných plochách byly vyřezány drážky. Do
vodorovných se vlepily žulové prvky, do svislých se vložily pláty z nerezové oceli. Veškeré spáry se těsnily dvousložkovým polyuretanovým tmelem. Tímto způsobem byl
všude vytvořen spoj „pero – drážka“.
Dalším oříškem byl středový prvek s chrličem. Jeho návrhu se ujal akademický sochař
Jan Turský, který nám připravil nějaké varianty. Vycházel z představy, že prvek bude
napodobovat pupen jasanu (inspirace názvem Jesenice). Nakonec jsme se od více realistického návrhu posunuli blíže k abstrakci. Dodávku prvku zajistila kamenická firma, která takové věci vyrábí na CNC stroji.
Samostatnou kapitolou byla technologie kašny. Původní představa, že půjde jen o kamenný bazén (jedno čerpadlo, jedna filtrace), vzala velmi brzo za své. Po delším hledání
někoho, kdo se zabývá přímo těmito záležitostmi, jsme objevili firmu Lentus, která obdobné technologie montuje po celé ČR. Projektanti společnosti nám navrhli systém pro
hospodaření s vodou. Co se týká složitosti systému, tak jsme zvolili střední úroveň. Veškerá technologie je osazena v podzemním plastovém technologickém sklepě. Do sklepa
9

je přivedena obnovená vodovodní a kanalizační přípojka a nově byla kašna připojena na
elektrický proud. Celý systém funguje jako takový poloautomat a vyžaduje pravidelnou
kontrolu a údržbu. Tu zajišťují jesenické technické služby.
Co bude s náměstím dál?
Předpokládané náklady na dokončení projektu se pohybují kolem 25 mil. Kč. To je
suma, kterou nejsme schopni pouze z rozpočtu města vydat. Proto bychom chtěli na revitalizaci zbývající části náměstí včetně navazujících ulic získat dotační prostředky.
Máme informace, že se připravují dotační výzvy zaměřené na tento druh investic. Součástí jejich podmínek ale bude vybudování tzv. zelené a modré infrastruktury. Pod tím si
můžeme představit důraz na zeleň, hospodaření s dešťovou vodou, montáž elektro nabíječek, apod. Můžeme také dál postupovat formou dílčích realizací a snažit se získávat
dotace v menších objemech. Takto bychom rádi vybudovali třetí dominantní prvek na
středové ploše, který by nahradil ve čtyřicátých letech zbouraný pomník obětem první
světové války. Určitě neuvažujeme s obnovou pomníku tak, jak je vidět na některých
historických fotografiích. Na návrhu opět spolupracujeme s panem Turským.
Za vedení města Jesenice - Ing. Roman Valuš, místostarosta

Kulturní komise
Jarní kulturní akce se konečně mohly konat bez jakýchkoliv omezení.
V březnu a dubnu jsme promítali filmy pro dospělé v KD Jesenice. Účast byla sice nízká,
ale přítomní si české filmy užili. Duben tradičně již devátým rokem patřil úklidu v
rámci celorepublikové akce Ukliďme Česko. Bohužel jsme museli z důvodu špatného
počasí termín o týden posunout, ale napodruhé, 23. 4., se akce povedla. Ve spolupráci s
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Turistickým oddílem Ještěrky jsme vyčistili několik lokalit (pod farou, prostor bývalého
hliniště a okolí Velkého rybníka), kde se za rok nahromadil nepořádek. Do úklidu se
zapojili dobrovolníci a žáci základní školy i mimo oficiální úklidový den. Uklízelo se i v
okolních obcích Podbořánkách a na Sosni. Množství sesbíraného odpadu se blížilo ke
dvěma tunám.
Děkujeme všem dobrovolníkům! Doufáme, že nepořádníků ubude!
Za Kulturní komisi města Jesenice Ing., Bc. Anna Poláková
Čarodějnický slet s Bárou Ladrovou si Vás získal!
Bára Ladrová coby princezna roztančila a rozezpívala děti i rodiče. Malí čarodějové a
čarodějnice plnili nejrůznější úkoly. Odměněni byli nejednou sladkostí. Vystoupení bylo
zakončeno upálením slaměné čarodějnice, jež neodmyslitelně patří k tradicím tohoto
svátku. Poté se děti rozutekly po celém areálu kempu, kde na ně na každém stanovišti
čekaly čarodějnice s úkoly. Děti prolézaly pavučinou, hledaly pavouky po lese, malovaly
čarodějnici Jeseňuchu, létaly na koštěti, vyráběly amulety a plnily další úkoly. Po
splnění na ně v cíli čekala sladká odměna v podobě lineckého kolečka s pavoukem,
kočkou nebo netopýrem. Nechyběl ani buřtík. Děti byly nadšené a přálo nám i počasí.
Těšíme se, jaké čarodějnice přiletí příští rok. Děkujme dobrovolníkům za pomoc!
Za Kulturní komisi města Jesenice Marcela Hlaváčková
Strašidelný les
Počasí nás do poslední chvíle
napínalo. Pršet přestalo jen pár
hodin před začátkem akce. V půl
osmé se vydali na trasu okolo
kempu první odvážlivci. Poté, co
jste vstoupili do lesa, vítaly vás
bílé paní, pokud jste byli ostražití,
tak se vám podařilo uniknout
ježibabě z lopaty, ale na schované
loupežníky
byl
málokdo
připravený, a proto když na vás
vyskočil zpoza stromu a chtěl
peníze nebo život, jen málokdo se
nelekl. S ubývajícím světlem se
jen otrlý nebál zombií, které
plivaly sliz a vypadaly opravdu
neživě, a stateční si i lízli krve.
Na rozcestí čekaly čarodějnice,
které rády jedly i lidi, pokud jste
byli odvážní a ve slizu vylovili
alespoň jedno oko, byli jste
ušetřeni. Nic netušíce jste u
malých smrčků narazili na klauny
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a mnozí zde výrazně zrychlili svůj krok. To ovšem netušili, že to horší je teprve čeká. U
krvelačných sestřiček mrtvoly vylézaly z pytlů. Ani další stanoviště nevěštilo nic
dobrého, kdo prošel, aniž by se mu při pohledu na čarodějnici nezatajil trochu dech, měl
co dělat u ženy v kápi, která byla nesmlouvavá, a každý musel ukázat svou odvahu
zanořením ruky do lahve, kde už byla lidská hlava. Duchové a strašidla vás navedli k
listině, kde se každý statečný musel podepsat za svitu svíce a měsíce.
Za Kulturní komisi města Jesenice Marcela Hlaváčková
7. Ornitologická vycházka v Podbořánkách 12. 6.
Vstát se určitě vyplatilo. Počasí bylo nádherné a místo též. Letošním cílem byly
Podbořánské rybníčky. Snažíme se každý rok vybírat jiná místa pro ornitologické
procházky, a to nejen v blízkém okolí Jesenice. Během sedmi let jsme se vydali
například směrem na Krty, Blatno a Petrohrad. Cílem vycházek není jen určovat ptačí
druhy, ale i poznávat přírodní krásy jesenické přírody. Nedílnou součástí většiny
vycházek je vyvěšování budek. Letos tomu nebylo jinak. Pět budek jsme vyvěsili okolo
cesty k rybníčkům a pět na návsi v Podbořánkách. Vše děláme pod odborným dohledem
pana Tichaie z ornitologického spolku Fénix Rakovník. Vycházka byla druhově velmi
pestrá. Celkem jsme viděli nebo slyšeli 49 ptačích druhů. Velkou odměnou nám letos
bylo kroužkování. Pan Lepič si i přes své časové zaneprázdnění udělal čas. Celkem jsme
okroužkovali pět pěvců (páreček ťuhýka obecného, pěnici slavíkovou a černohlavou a
mládě sýkory koňadry).
Děkujeme za krásný zážitek! Těšíme se na další. Příště bychom se rádi vydali směrem
ke kosobodské zastávce.
Za Kulturní komisi města Jesenice Ing., Bc. Anna Poláková
Varhanní koncert
V jesenickém kostele se v pátek 24. 6. opět po roce v rámci Varhanního rakovnického
léta rozezněly varhany. Tentokrát za ně usedl pan profesor Adam Viktor, varhaník a
dirigent, který vystupuje na hudebních festivalech po celé Evropě. Koncertuje a přednáší
na mezinárodních kongresech. Působí jako poradce odborných komisí při restaurování
významných historických varhan a nahrává pro evropské rozhlasové stanice. Jsem ráda,
že se město může finančně podílet na tomto projektu.
Děkujeme za krásný hudební zážitek!
Letní kino Jesenice 2022
Oprášíme promítací zařízení, poklidíme areál letního kina a můžeme začít! Srdečně Vás
zveme!
Program:
2. 7. ZPÍVEJ 2 (již proběhlo – pozn. red.)
9. 7. BETLÉMSKÉ SVĚTLO
16. 7. JES-FEST (multižánrový hudební festival)
23. 7. VYŠEHRAD: FYLM
30. 7. ZNÁMÍ NEZNÁMÍ
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6. 8. PREZIDENTKA
13. 8. MIMOŘÁDNÁ UDÁLOST
20. 8. KDYBY RADŠI HOŘELO
26. 8. TAJEMSTVÍ STARÉ BAMBITKY
Vybrali jsme pro Vás především české filmy. Budeme promítat každou sobotu v červenci
od 21.30 hod. a v srpnu od 21.00 hod. Cena za promítání se u jednotlivých filmů liší
obvykle v rozmezí od 60 do 100 Kč. Občerstvení bude zajištěno Alexandrou Laubrovou.
Za Kulturní komisi města Jesenice Ing., Bc. Anna Poláková
Poděkování a rozloučení
Dovolte mi, abych Vám jménem kulturní komise popřála krásné léto a zároveň se s
Vámi rozloučila. Čtyři roky utekly jako voda a nás v září čekají komunální volby s
novým začátkem. Děkuji Vám za podporu! Děkuji všem, kteří nám jako kulturní komisi
pomáhali, protože bez lidí s nadšením a chutí bychom jenom stěží akce uspořádali.
Velké díky patří mému manželovi, protože právě on byl nepostradatelným (ne)členem
kulturní komise.
Anna Poláková a členové KK Marcela Hlaváčková, Martina Pacourková a Tomáš
Novotný

Mladí hasiči Jesenice
Již to bude rok, co vyšel první článek o kroužku mladých hasičů ve městě Jesenice. Ale
rok se s rokem sešel a máme tu článek druhý.
Pro začátek bych rád připomněl pár drobných maličkostí. Kroužek se schází každou
středu v zimních měsících od 18:00 v tělocvičně základní školy, čímž chci zároveň poděkovat panu řediteli za kladný přístup a propůjčení tělocvičny, a v letních měsících
před hasičárnou od 17:00.
Minulou sezonu jsme tak jako ostatní byli omezeni mnohými nařízeními z důvodu covidu 19, ale od té doby, co se z covidu stala „obyčejná chřipka“, se můžeme konečně naplno věnovat tomu, co nás baví. Konečně se nám otevřely dveře k hasičským soutěžím, a
tak jako jiné sbory jsme i my konečně mohli začít trénovat a cvičit. Všechen soutěžní
materiál jsme po roce vytáhli z koutů, promazali všechny ventily u stříkačky a vrhli se
do tréninku.
V současné době do kroužku chodí 12 dětí, takže není problém sestavit dvě soutěžní
družstva. Trošku se potýkáme s nedostatkem dětí od 12 let a i tímto článkem bych je rád
nalákal, aby k nám od září zavítaly… Mezi námi, na hasičárně máme Wi-Fi, takže zůstanete online i při tréninku.
K registrovaným členům navíc občas přijde jako podpora bráška či ségra, a když pak
vidí, jak to všude stříká, tak než se člověk otočí, mám u proudnice připravenou celou
rodinu k útoku. Holčičku, co už ví, co a jak má dělat, její sestru, která jí přeci musí nutně
pomoci, a maminku, kterou mladší dcera přemlouvá, ať jde s ní, že si to taky musí vyzkoušet. Prostě o zábavu máme postaráno.
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A když trénujeme, musíme taky někde závodit, takže letos jsme se konečně zapojili do
Rakovnické ligy, kde jde o čtyři závody vždy na jiném místě. Nyní za sebou máme závody v Senomatech, čekají nás ještě závody na Chmelištné, v Kolešovicích a poslední
kolo v Chrášťanech, kde se konečně dozvíme, jak jsme si vedli. Naši jednotlivci se také
zúčastnili závodů Luženské 60, které se konaly na hřišti v Rakovníku. Bednu jsme sice
neobsadili, ale vedli jsme si dobře. Podstatné je, že není nutné vyhrát, ale zúčastnit se.
Aby si naše družstva pořádně užila vody a po roce nečinnosti vše dohnala, přihlásil jsem
nás na požární útoky i mimo náš okres a kraj.
Na konci června nás čekají útoky na Hadačce (Plzeň – sever) a na začátku července útoky v Brodeslavech (Plzeň – sever). Proto Vás prosím, držte nám palce a my slibujeme,
že se budeme snažit, abychom sboru a městu neudělali ostudu.
Nakonec bych rád poděkoval všem rodičům, městu a sboru za podporu, kterou nám dáváte.
Za Mladé hasiče Jesenice Jan Svačina, vedoucí kolektivu

TOM Ještěrky Jesenice informuje
Opět zdravíme všechny příznivce turistiky a našeho oddílu. Jak jsme prožili jaro? Uklízeli jsme, běhali jsme, jezdili na kolech, oslavili Den dětí. Zkrátka, v oddílu to žilo.
Úklid Jesenice
V neděli 24. 4. jsme se opět zapojili do úklidu v naší obci. Tentokrát jsme dostali rajón
Hliniště. Vyrazili jsme v tomto složení: Vojta, Anitka se strejdou, David, Jenda a Vejtek.
Prochodili jsme celý plac a našli několik pneumatik, rozbitou TV, spoustu petek a jednu
plyšovou ještěrku. A měli jsme štěstí na slepýše, kterého si všichni mohli prohlédnout
zblízka a pohladit.
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Cyklovýlet
V sobotu 29. 5. jsme vyrazili na cyklovýlet po okolí, abychom otestovali jízdní vlastnosti a výdrž našich dětí. V 9:00 jsme se sjeli u klubovny a vyrazili po hrázi Velkého rybníku chatovou osadou k Viklanu. Tady jsme si dali krátkou přestávku, lehkou sváču, trochu horolezení a pokračovali dále kolem Krtského rybníku přes Tlestky do Drahouše,
kde jsme si dali v hostinci zmrzku a kafčo. Pak už jen sjezd do Jesenice a doprovod dětí
domů. Celkem ujeto 12 km s převýšením 100 m.
Běh na rozhlednu v Kryrech
V sobotu 11. 6. jsme po delší době
opět vyrazili na běžecké klání, tentokrát do Kryr. Naposledy jsme
naše město reprezentovali v listopadu na Velké kunratické. Nyní je
podstatně lepší počasí, ačkoli na
běh do kopce je velké vedro. Z oddílu nás jede sedm a běží šest: Anička, Anitka, Jenda, Vojta a Vejtek.
A jako suport jede Jíťa. David bohužel na sraz nedorazil. Od půl desáté běhají dětské kategorie a trasu
mají z náměstí kolem křížku a zpět.
Podle věku buď jeden, nebo dva
okruhy. Nejpočetnější je kategorie
do roku narození 2015 vč. Zde
máme dva zástupce – duo našich
Áček. Bohužel je Anitka indisponována kašlem, a tak se na trati trochu trápí. Anička tratí letí jako vítr
a vyhrává. V dalších kategoriích
jsou na bedně i naši ostatní závodníci. Jenda má stříbro, Vojta a Vejtek zlato. Dospěláci to mají o poznání těžší, protože se nejprve běží na kopec s rozhlednou po cestě okolo, poté strmým
výšlapem s několika schody a na závěr ještě po schodech na rozhlednu. Časy se sčítají.
Na závěr velká gratulace všem, kdo dnes běžel. V tom vedru to byl opravdu výkon, ať
už cinkla medaile, nebo ne! A poděkování patří i Jítě, která doprovázela na trati naše
nejmenší, starala se nám o pitný režim, zmrzliny a fotky z trati a druhý den ji za nás
všechny jedinou bolely nohy.
Schůzky
Od ledna do června proběhlo 20 tradičních oddílových schůzek. Scházíme se pravidelně
každý týden na 1,5 hodiny. V zimě v klubovně, od jara do podzimu chodíme ven. Hrajeme různé hry, občas něco vyrábíme, vysévali jsme řeřichu, malovali kraslice a pletli
pomlázky, jezdili na koni. Dále se učíme uzly a další dovednosti na turistický závod,
jezdíme na kolech a tak podobně.
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Co nás čeká?
Oddílový rok zakončíme celodenním výletem do zábavního parku Mirakulum. Bude to
takové poděkování dětem za jejich oddílové snažení. O prázdninách máme pauzu a sejdeme se na začátku září. A kdo by chtěl přijít mezi nás, rádi ho mezi sebou přivítáme.
Stačí se ozvat vedoucímu Vejtkovi. Kontakt najdete na webových stránkách
www.jesterkyjesenice.cz.
Za TOM Ještěrky Jesenice Vít „Vejtek“ Procházka

Jubilejní 10. ročník JesFestu
Sobota - 16. 7. 2022 – letní kino Jesenice - jubilejní 10. ročník multižánrového hudebního festivalu. Na začátku plánování letošního ročníku jsme si dali za cíl vybrat to nejlepší, co nám a bývalým členům za těch 9 ročníků utkvělo v hlavě. Bohužel jsme záhy zjistili, že jsme si tím na sebe částečně ušili bič. Ale nakonec jsme i přes opakující se problémy s laděním termínů, hudebníků na dovolených a i přemrštěných finančních požadavků dotáhli letošní line-up do zdárného konce.
Největší hvězdou letošního ročníku rozhodně bude Paulie Garand. Paulie Garand je český rapper a producent, který působí pod vydavatelstvím Ty Nikdy. Přestože ho bude
znát především mladší generace, myslím si, že jeho texty a hudba se budou líbit i těm,
kteří nemají rap jako svůj nejoblíbenější žánr. Jak na našem festivalu bývá zvykem,
téměř pokaždé ho „otevírá“ písničkářka nebo písničkář. Letos tomu nebude jinak, a tak
se této role ujme Eva Vargo, písničkářka z Litvínova, jejíž texty mi zůstaly hluboko
v hlavě, a věřím, že jsem nebyl jediný. Dalším vystupujícím bude kapela IFA Rock.
Myslím, že tuto kapelu není potřeba lidem z Jesenice a okolí ani pořádně představovat,
protože kromě JesFestu vystupovala mnohokrát i v hostinci na Drahouši. Další kapela,
na jejíž energické vystoupení se hodně těšíme, je Vasilův Rubáš, hrající agrojazz, acidfolk a hulvát core. Tahle dvojice u nás předvedla naposledy takovou show, že na ni
vzpomínáme dodnes. Kombinace tahací harmoniky a djembe (bubínky). To prostě musíte vidět a slyšet. Dalším vystupujícím bude skupina Setoplete, která se nebojí výletů mezi žánry, a tak nás vystřelí od popu přes SKA až k nefalšovanému reggae. Dále u nás
vystoupí kapela Jokers, která nezapadá do zaběhnutých hudebních žánrů, vytvořila si
proto vlastní. Říkají mu fetišpop a jsou tím pádem jediní na světě, kdo ho hraje. Předposlední kapelou, která letos na JesFestu vystoupí, bude kapela Bikinnyshop. Věříme, že
během jejich vystoupení nezůstane nikdo sedět. Poslední kapelou, která u nás letos vystoupí, je Deaf Heart. Tahle čtveřice se rozhodla oprášit to nejlepší z rock’n’rollu a podávat ho s moderním přístupem a pořádnou dávkou cynismu.
Součástí letošního ročníku bude rovněž výstava regionálních umělců ve farní zahradě. V
loňském roce jsme se domluvili na spolupráci s Nelou Cafourkovou (roz. Bekárkovou),
která bude mít výstavu na starosti. Tento ročník by měla být celá výstava mnohem pestřejší a bohatší na všechny různé druhy umění (dřevořezby, keramika, básně, obrazy
atd.). V uplynulých letech byla výstava spíše doplňkovým programem, ale letos se stane
plnohodnotným sourozencem festivalu. Rozhodně se máte nač těšit.
Za tým JesFestu Michal Pacourek
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Výlet Muzejního spolku města Jesenice
Téměř na den po třech letech Jeseničtí opět vyrazili 11. 6. 2022 s Muzejním spolkem
za poznáním, tentokrát do Chudenic.
Zámek v Chudenicích je rodový zámek Černínů, starobylé a původní sídlo, přestavěné
ze staré tvrze. Rozdíly oproti Petrohradu i Jindřichovu Hradci jsou veliké, obě černínská
novodobější sídla jsou daleko honosnější a reprezentativnější, ale přesto mají Chudenice
co nabídnout.
Hned po příjezdu se nás ujal pan kastelán, provedl nás rekonstruovaným kostelem sv.
Jana Křtitele, zámkem i sklepeními a nabídl nám spoustu zajímavých informací ze zámku i života rodiny Černínů. Doporučil nám medovinu i pivo z místního pivovaru a vysvětlil cestu k Bolfánku i dalším zajímavostem městečka.
Bolfánek byla původně kaple sv. Wolfganga, ze které je dnes rozhledna, nedaleko byl
zámek Lázeň (soukromé sídlo Černínů) a Americká zahrada.
Počasí bylo ukázkové, jídlo v restauraci chutné, výběr zajímavostí veliký (kdo chtěl, stihl vše), parta účastníků skvělá. Mohu tedy konstatovat, že výlet byl nadmíru zdařilý a už
se těším na plánování toho podzimního.
Za MSMJ Mgr. Eva Konířová
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Procházka Jesenicí – památky a zajímavosti (současné i zaniklé)
Zdroje:
Václav Zuska: Pootevřená minulost
Foto: z archivu V. Zusky, z CD Ute Bräuer, Karl Woda, Petr Koníř
Karel Fibiger: Dějiny Jesenicka
Roman Hartl (?): Většinové německé obce Rakovnicka po roce 1900
Osobnosti Jesenice
Část druhá A: Plzeňskou ulicí ke Kostelnímu náměstí
Schieferdeckerův hostinec s kavárnou a v patře s částečně krytou terasou (čp. 54)
- 1906 přestavěn
- koncem války (když škola sloužila jako ubytovna pro uprchlíky) si sem děti chodily pro úkoly
- po válce restaurace Rudá hvězda

Zemědělská okresní záložna (čp. 34)
- fungovala v letech 1883 – 1943, na budově se nachází částečně čitelný český nápis (Okresní (?) záložna hospodářská), po roce 1945 sloučena s městskou spořitelnou a nově vzniklý peněžní ústav byl v r. 1949 přestěhován do čp. 66
- od r. 1951 zde byla do začátku 90. let pošta, služební byt byl obsazen ještě cca 25
let, dnes je objekt prázdný a chátrá
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Jahnův pomník
- instalován jako připomínka otce tělocviku F. L. Jahna (1778 – 1852)
v roce 1928 - prostý žulový blok
s reliéfem Jáhna stál v parčíku u měšťanské a obecné školy
- po roce 1945 odstraněna deska
s nápisem, kámen ještě dlouhá desetiletí na místě zůstal

(fotografie vlevo: Kámen v roce 1977)
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Hotel Wořech (čp. 63)
- původně městský hotel (od středověku jeden ze dvou městských hotelů, od r. 1628
tzv. panský, později šenkovní, do roku 1928 Heidlerův zájezdní hostinec u Zeleného stromu)
- r. 1925 si jej pronajal Alfred Wořech s manželkou a vybudovali z něj velkolepý
podnik, měl i kavárnu; konaly se tu plesy, divadelní představení a jiné kulturní
podniky, paní učila ženy vařit
- po válce se stal odsunovým střediskem
- pak sem byla rozšířena škola, později budova rozdělena a v levé části vybudována
zvláštní škola

Obecná škola (vstup z Kostelní ulice)
- secesní budova (jedna z nejhezčích v kraji) postavena na místě staré školy v roce
1903/04 (23. 10. 1904 slavnostní vysvěcení); ke škole patřil i rozsáhlý ovocný
sad, budovaný jako ovocná školka pro potřebu obce
- k 1. 9. 1909 rozšířena o měšťanskou školu (dnešní obdoba druhého stupně ZŠ), od
školního roku 1914/15 je chlapecké měšťanské škole v Jesenici povolována koedukace, takže každoročně přijímá i děvčata, ale až v roce 1924 se mění na smíšenou.
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- v lednu 1945 je škola vyklizena a zřizuje se zde
ubytovna pro „národní
hosty“,
uprchlíky
z východu (Horního Slezska), do 5 tříd s 91 postelemi přichází však téměř
200 utečenců a jsou zaplněny i provizorní prostory
v Schieferdeckerově hostinci (přes ulici – pozdější
restaurace Rudá hvězda)
- krátce po osvobození se
ve škole ubytuje strážní
jednotka čsl. armády z
Rakovníka o 120 mužích
(do Jesenice přichází 11.
5., zůstávají v budově do
konce června)
- září 1945 – červen 1966 –
základní škola (česká)
Mgr. Eva Konířová

Vlastivědné muzeum
3. června jsme pořádali ve spolupráci s Muzejním spolkem města Jesenice Den
s řemesly. Akce byla jak pro školy, tak pro veřejnost. Na muzejním dvoře pracovali hrnčířka, tesař, dráteník, pradlena, košíkář, tkadlena. Přijela k nám i středověká kapela, která nás seznámila s hudebními nástroji své doby. Pro děti byl připraven vědomostní kvíz.
Do nové expozice středověku byli návštěvníci vtaženi odborným výkladem. Občerstvení
bylo zajištěno, napekla nám SŠ a ZŠ Jesenice.
Kromě nových expozic zveme na retro výstavu Jak jsme jezdili na dovolenou, která bude až do 4. 9. Štrúdlové slavnosti letos budou 10. září. V pokladně muzea lze nakoupit
dárkové předměty. Těšíme se na vás.
Nikol Štefánková

INFORMACE A UPOZORNĚNÍ
Bankovky v nominální hodnotě 100, 200, 500, 1000 a 2000 korun z let 1995 -1999
přestávají k 30. 6. 2022 platit. Od těch, které zůstávají v oběhu, jsou rozpoznatelné šířkou ochranného prvku - stříbrného proužku. U stahovaných bankovek je úzký a jeho barva se po naklopení nemění. Bankovky, které zůstávají v platnosti, mají proužek širší a
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při naklopení mění barvu z hnědofialové na zelenou. Do konce června 2024 bude možné
neplatné bankovky vyměnit na pokladnách bank. Od 1. 7. 2024 bude výměna probíhat
pouze na pokladnách ČNB, a to neomezeně.
Obřadní dny (soboty) stanovené MěÚ Jesenice na rok 2022
červenec
2. 7., 9. 7.
srpen
13. 8., 20. 8., 27. 8.
září
3. 9., 10. 9., 17. 9.
říjen
8.10.
listopad
12.11.
prosinec
10.12.
Prodej slepiček
Červený Hrádek prodává slepičky typu Tetra hnědá, Dominant všechny barvy, Green
Shell-typu Araukana a Dark Shell-typu Maranska.
Stáří 16- 20 týdnů, cena 220 -269,- Kč/ ks.
Prodej: Jesenice – u Jednoty
13. 8. 2022 - 9.45 hod.
15. 8. 2022 - 12.30 hod.
Výkup králičích kožek – cena dle poptávky.
Info: Po-Pá 9.00-16.00 hod., tel. 601 576 270, 728 605 840,
www.drubezcervenyhradek.cz
Termín voleb do městského zastupitelstva byl stanoven na 23. 9. - 24. 9. 2022.

Máte-li námět či konkrétní příspěvek do Občasníku, napište nám na e-mail:
obcasnik@jesenice-ra.cz

OKRESNÍ PŘEBOR A1A – RAKOVNICKO – JARNÍ ČÁST SOUTĚŽE
KOLO

TÝMY

BRANKY

SKÓRE

14.

TJ Baník Rynholec – FC Jesenice

0:2

Pros Karel – 2x

15.

FC Jesenice – TJ Sparta Lužná

0:1

16.

FC 05 Zavidov – B FC Jesenice

17.

FC Jesenice – SK Senomaty

2:1

Jeníček David, Pacourek Michal

18.

TJ Roztoky – FC Jesenice

2:3

John Jakub, Fiala Vít, penalty

19.

FC Jesenice – FK Hředle

1:3

Fiala Vít

NEZAHÁJENO
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20.

FK Kněževes – FC Jesenice

2:3

21.

TJ Tatran Rakovník B – FC Jesenice

6:1

Moučka František – 2x, John
Jakub (pen.)
Pros Karel

22.

FC Jesenice – SK Lišany

3:2

Kapoun Dominik – 2x, penalty

23.

TJ Sokol Pustověty – FC Jesenice

0:1

Penalty

24.

FC Jesenice – FC Pásová ocel Olešná

2:1

25.

SK Sparta Řevničov – FC Jesenice

1:5
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FC Jesenice SK – Ohnivec Městečko

10 : 3

Kotek Petr, Pfejfer Josef
Pfejfer Josef, Jeníček David,
Flajšingr Petr (pen.), Kapoun
Dominik 2x
Kapoun Dominik 2x, Jeníček
David 2x, John Petr, Pros Karel,
Kotek Petr 3x, Balý Zbyněk

KONEČNÁ TABULKA SOUTĚŽNÍHO ROČNÍKU 2021 - 2022
KLUB

Z

V

R

P

1.

FK Hředle, z. s.

26 20

0

6

114:36 63

0

3

2.

TJ TATRAN Rakovník, z. s. "B"

25 17

0

8

92:47

49

3

1

3.

SK SENOMATY, z. s.

26 17

0

9

84:64

48

3

0

4.

TJ Roztoky, z.s.

26 15

0

11

56:54

44

5

4

5.

TJ Sokol Pustověty, z. s.

26 14

0

12

48:47

43

2

3

6.

FC Jesenice

26 14

0

12

59:70

41

3

2

7.

FK Kněževes, z. s.

26 13

0

13

76:64

39

2

2

8.

SK Lišany, z. s.

26 13

0

13

54:62

39

3

3

9.

FC 05 Zavidov, z. s. "B"

26 11

0

15

75:84

36

1

4

10. TJ SPARTA LUŽNÁ, z. s.

26 11

0

15

81:79

33

2

2

11. SK Ohnivec Městečko

26 10

0

16

58:84

30

0

0

12. FC PÁSOVÁ OCEL OLEŠNÁ, z. s.

25 11

0

14

53:90

28

5

0

13. SK Sparta Řevničov, z. s.

26

8

0

18

67:90

26

0

2

14. Tělovýchovná jednota Baník Rynholec, z. s. 26

7

0

19

37:83

24

1

4
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