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Informační zpravodaj města

Hodnocení uplynulého období
Bilancujeme, hodnotíme, připomínáme
Už jenom pár dnů zbývá do komunálních voleb, které se konají 23. a 24. září. Pro ty,
kteří se nechtějí aktivně podílet na řízení města, jsou volby příležitostí alespoň jednou za
čtyři roky do chodu města zasáhnout. My bychom Vás chtěli všechny k volbám pozvat a
požádat Vás, abyste vyjádřili souhlas s tím, kam město směřuje poslední roky, nebo svůj
nesouhlas a pak dali příležitost někomu jinému, aby za Vás město vedl. Pro stávající vedení jde o okamžik a příležitost se ohlédnout trochu zpět a bilancovat, hodnotit, chválit i
kárat, a proto bychom v následujících řádcích popsali a okomentovali několik témat důležitých z našeho pohledu.
Jak je to s financemi města?
Finanční zdraví města Jesenice a zrealizované projekty
Každé město a obec hospodaří na základě rozpočtu, který schvaluje zastupitelstvo, zpravidla na posledním jednání v předchozím roce. Rozpočet musí být vždy schválen jako
vyrovnaný (výdaje = příjmům), aby nebylo možné utrácet peníze, které město nemá.
Samozřejmě se běžně děje, že v jednom roce peníze ušetříte a v dalším jsou zahrnuty do
aktuálně schvalovaného rozpočtu a jsou jimi kryty plánované výdaje. Většinou se tento
způsob používá u nákladných investic. Pokud by město chtělo provést investici, na kterou si nedokáže v rozumném čase ušetřit z běžných příjmů (často je takovou investicí
vodovod nebo kanalizace s čistírnou odpadních vod), mohou zastupitelé schválit využití
úvěru. I v našem blízkém okolí je řada obcí, které takový způsob financování využívají,
a pokud je vše naplánováno zodpovědně, není finanční stabilita obce nijak ohrožena.
Jesenice má aktuálně jeden úvěr. Smlouva o jeho poskytnutí byla uzavřena v roce 2018,
avšak úvěr nebyl použit pro realizaci nějaké investiční akce, ale na koupi objektu č.p.
420 (bývalé ředitelství státního statku, dnes např. pošta nebo záchranka). Určitě si to
pamatujete, před čtyřmi lety jsme se zabývali reálnými obavami, že v této budově
vznikne ubytovna sociálně nepřizpůsobivých. Proto tehdy zastupitelé schválili nákup
objektu a zároveň odsouhlasili přijetí úvěru ve výši 7,5 mil. Kč s ročním úrokem 2,49 %,
fixovaným na 10 let. Porovnáme-li to se současnými podmínkami na trhu s úvěry, tak
jde o výborné podmínky. Aktuálně zbývá z úvěru zaplatit 4,63 mil. Kč, a pokud by se
zastupitelé rozhodli úvěr uhradit kdykoli předčasně, mohou to udělat.
Veřejné rozpočty mají tři hlavní zdroje, ze kterých čerpají prostředky. Prvním jsou příjmy od státu na základě zákona o rozpočtovém určení daní (tzv. RUD). Tento zákon stanovuje, jaký podíl jednotlivá obec dostane z daní hrazených fyzickými osobami, právnickými osobami nebo z vybrané DPH. Tam, kde se provádí výkon státní správy, což je
u nás stavební odbor a matrika, přispívá stát i na tyto náklady. Druhým zdrojem jsou příjmy z vlastních aktivit. U nás jsou to příjmy z pronájmů nebo prodejů bytů a pozemků,
z hospodaření v lesích nebo v autokempinku, z poplatků za poskytované služby nebo za
pronájmy veřejných prostranství apod. Třetím zdrojem využívaným především pro financování investic jsou dotační prostředky. Zatímco příjmy od státu podle RUD do obcí
plynou v podstatě automaticky, výše zbývajících prostředků je závislá na aktivitě konkrétních lidí z vedení obcí a úřednického aparátu.
Tam, kde neumí pracovat s dotacemi a nemají vlastní hospodářské aktivity, zbývá na
rozvoj majetku velmi málo prostředků. Např. nám se za poslední tři volební období podařilo jen na dotacích získat téměř 250 000 000,- mil. Kč. Tyto peníze byly využity na
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spolufinancování investic v celkové hodnotě necelých 400 000 000,- mil. Kč. Do běžných oprav a údržby byly investovány další desítky milionů.
V Jesenici jsou lidé, kteří úmyslně šíří nepravdy a tvrdí, že jsme zadlužili město a že
jsme přijali úvěry ve výši desítek milionů. Proti těmto pomluvám bychom se chtěli
ohradit. Jak jsme popsali výše, město má jediný dlouhodobý úvěr. V rámci hospodaření
s financemi se využívá ještě jeden krátkodobý úvěrový prostředek. Většina dotačních
projektů je totiž nastavena tak, že je musíte dokončit, celé zaplatit a až poté máte možnost požádat o proplacení dotace. V některých letech se realizoval tak velký objem investic, že jsme nedokázali všechny projekty najednou předfinancovat. Proto máme s naší
bankou uzavřenu smlouvu o poskytnutí tzv. překlenovacího úvěru, z něhož máme možnost faktury dodavatelům uhradit. Půjčená částka se bance vrací ihned, jakmile nám jsou
připsány dotační prostředky. Aktuálně máme takto půjčeny cca 3,4 mil. Kč, které budou
ještě v tomto roce splaceny. Město má sice momentálně na účtech více než 6 mil. Kč,
takže by mohlo půjčenou částku uhradit okamžitě, ale máme před sebou ukončení ještě
několika stavebních projektů, které budeme muset také předfinancovat. Navíc žádný
hospodář se nikdy nevydá ze všech úspor, aby nebyl překvapen nějakým neočekávaným
výdajem. To zná každý, kdo zodpovědně přistupuje k rodinným financím. Mimochodem, každý rok jsme uzavřeli s výrazným zůstatkem na běžném účtu, např. v roce 2021
to bylo 21,2 mil. Kč.
Získání dotace není žádnou samozřejmostí a bez aktivního přístupu a osobního nasazení
jsou šance relativně malé. Někdy to vypadá jako honba za pokladem s nejistým výsledkem. Bohužel je způsob financování obcí nastaven tak, že bez těchto mimořádných příjmů nezrealizujete žádnou zásadní akci. Občas jsme vyslechli názor, že dotace jsou příliš
velkým rizikem a že to či ono by bylo vhodnější raději odmítnout. Děkujeme těm zastupitelům, kteří se nenechali zviklat, projevili odvahu a nebáli se hlasovat pro. Bohužel
krátká paměť je jednou ze špatných lidských vlastností.
Vzpomeňte si s námi na akce, které se nám během 12 let podařilo vymyslet, připravit,
zajistit jejich financování a zrealizovat je:
Rekonstrukce bytového domu č.p. 220 Amálka
Obnova ohrazení jesenického hřbitova – zrealizované tři etapy
Revitalizace chotěšovského rybníka
Přístavba a rekonstrukce mateřské školy
Obnova zahrady a oplocení u mateřské školy
Vybudování vodovodu a kanalizace v ulici Na Hliništi
Vybudování dětského hřiště v ATC
Vybudování sportovního hřiště v ATC
Vybudování workoutového hřiště u ATC
Naučná stezka Ve stopách žuly
Rekonstrukce 11 tříd, 2 WC, chodeb a schodišť v základní škole
Zateplení základní školy
Rekonstrukce kotelny u základní školy
Rekonstrukce a rozšíření teplovodů v ulicích Školní, 5. května, Plzeňská
Zateplení bytových domů č.p. 248, 272, 232, 36, 404 a 405
Postupná rekonstrukce budovy muzea
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Rekonstrukce místních komunikací – Rabasova, Nádražní, Školní, 5. května, Nezvalova,
Wintrova, Křižíkova, Hradní, Okálová, Jencova, k ATC, U Velkého rybníka,
v Podbořánkách, na Sosni
Postupná revitalizace sídliště v okolí ulic Školní a 5. května
Obnova chodníků v ulicích Žatecká a Plzeňská
Přístavba hasičské zbrojnice
Vybudování RE-USE centra
Vybudování sběrného dvora
Zahájení rekonstrukce náměstí
Rekonstrukce kašny na náměstí
Vybudování centrálních sprch a sociálního zařízení v ATC
Obnova 16 chat v ATC
Rekonstrukce kulturního domu – sál, knihovna, bowling
Obnova lesních a polních cest – plavečská, ke včelínu, kosobodská stráň, k Plavči
Rekonstrukce památkově chráněné kaple v Kosobodech
Vybudování dětského hřiště u základní školy a V Zahradách
Vybudování zahrady u domu s pečovatelskou službou v Plzeňské ulici
Stavba kapliček za Bedlnem a u pily, replika sochy sv. Jana Nepomuckého
Restaurování sousoší Nejsvětější Trojice na náměstí
Nákup techniky pro technické služby – kontejnerové auto, malotraktor, štěpkovač, elektroauta, multikar
Nákup techniky pro hasiče – dopravní automobil (dodávka)
Obnova zeleně, altán a hřiště v Podbořánkách
Ordinace praktického lékaře v č.p. 420
Rekonstrukce a vybudování veřejného osvětlení
Další drobné stavby
Rekonstrukce bytů

(bytový dům č.p. 232)
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(č.p. 220 – Vila Amalia)

(ohrazení jesenického hřbitova)
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(přístavba hasičské zbrojnice)

(přístavba mateřské školy)
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(chotěšovský rybník)

(sídliště v ul. Školní)
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(zrekonstruovaná silnice Plzeňská)

Hliniště – dočkáme se parku?
Záměr revitalizace brownfieldu na sportovně rekreační zónu
Co si představíte, když se řekne Hliniště? Nevyužívanou zemědělskou halu, nové domky, které vyrostly na jeho okraji, starou cihelnu nebo skládku? Pokud bychom tipovali,
tak by asi vyhrála skládka. Mnozí si vzpomenou, jak zde jako malí sáňkovali, učili se
lyžovat nebo v rybníčku chytali čolky a čudly. Viděno dnešníma očima jde o neutěšený
zarostlý prostor mezi rodinnými domky, kam mnozí nezodpovědní občané stále navážejí
odpad a který by si určitě zasloužil daleko větší pozornost, než je mu poskytována. Alespoň vedení města mělo takový názor, a proto si již v roce 2015 nechalo u architekta
Karla Zusky zpracovat studii na přeměnu Hliniště na park doplněný sportovními aktivitami.
Hlavní překážkou pro realizaci tohoto plánu jsou nedořešené majetkové vztahy
k jednotlivým pozemkům. Těch sice není mnoho, ale o to složitější se zdají být jednání o
jejich převodu na město. Největší pozemky patří dvěma organizačním složkám státu.
Prvním je Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (dále jen UZSVM).
S tímto úřadem město jednalo již před rokem 2010 a obdrželo nabídku na koupi pozemků za 500 tis. Kč, což bylo tehdejším vedením města odmítnuto jako neadekvátní cena.
K dalšímu jednání jsme vyzvali UZSVM v roce 2013. Proběhlo několik schůzek, navzájem jsme si vyměnili několik dopisů, a přestože jsme státu poskytli různé argumenty pro
bezúplatný převod do vlastnictví města, byla nám nabídnuta pouze jediná varianta. Odkup pozemků za cenu 1,3 mil. Kč a přitom splnění různých, pro nás nepřijatelných podmínek. Když jsme to odmítli, byly pozemky vyčleněny k prodeji a byla zahájena aukce.
Naštěstí v té době proběhly parlamentní volby, došlo ke změně ve vedení ministerstva
financí a nám se podařilo probíhající aukci zastavit. Jednání se zástupci státu se rozeběhla znovu a výsledkem je možnost získat pozemky bývalé skládky zdarma. Musíme se
pouze zavázat, že nabytý majetek využijeme pouze pro vybudování parku a že zde vše
zbudujeme do deseti let. Z našeho pohledu jde o splnitelné podmínky.
Druhým významným vlastníkem pozemků je Středočeský kraj prostřednictvím Krajské
správy a údržby silnic. Se zástupcem kraje jsme zahájili jednání o převodu jednoho jejich pozemku s tím, že se k této záležitosti vrátíme po komunálních volbách.
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Vlastníkem staré zemědělské haly s přilehlým pozemkem je společnost AGRO ZZN
z Rakovníka, se kterou jsme před pár lety jednali o prodeji, ale nedohodli jsme se na ceně. Naštěstí celý náš záměr lze zrealizovat, aniž bychom zasahovali do těchto pozemků.
Otázka parku a nabytí pozemků se projednávala na posledním mimořádném zastupitelstvu, kde byly vzneseny argumenty o ekologické zátěži bývalé skládky a o možné odpovědnosti města za její likvidaci. I tuto záležitost jsme řešili už v roce 2013. Objednali
jsme si posudek, který měl zhodnotit rizika nákupu pozemků bývalé skládky a možná
znečištění horninového podloží. Ze závěrů posudku vyplynulo několik věcí. Jako bývalý
vlastník předmětné skládky je za likvidaci ekologické zátěže zodpovědné město bez
ohledu na aktuální vlastnictví pozemků. Dále je v posudku uvedeno, že podloží skládky
je výrazně jílovité a že nedochází k průsakům výluhů do dalších horninových vrstev.
V prostoru skládky byl v minulosti proveden monitorovací vrt a při odběru vzorků nebyly zjištěny žádné nebezpečné látky vyjma těch na bázi dusíků, které vznikají při rozkladu odpadu. Tak to ale je v každé staré skládce.
Současný stav je pro nás nepřijatelný a je tedy logické, aby město udělalo maximum pro
získání pozemků od státu a kraje a aby se na nich park za pomoci dotačních prostředků
zrealizoval. Stromy nerostou rychle jako stavby, a tak zde vznikne něco, co využijí především naši potomci.

Fixace elektřiny do roku 2023
Energetická stabilita města
Od roku 2010 se vedení města Jesenice zaměřilo na projekty, kterými bude dosaženo
finančních úspor na jednotlivých provozech s cílem uspořené finance rozumně investovat do dalšího rozvoje našeho města. Konkrétním příkladem je budova základní školy,
kde se díky zateplení a regulaci vytápění jednotlivých prostor podařilo snížit náklady na
vytápění na polovinu. Podobnou cestou jsme se vydali také u mateřské školy, kterou bude letošní zimu vytápět tepelné čerpadlo za pomoci jednotlivých vrtů. Pomyslnou tečkou
za úsporami v areálu mateřské školy by mělo udělat zateplení a oprava střechy na historické vile, kde již máme projekt připravený. Stejně také uvažujeme o budově městského
úřadu, u kterého se také zvažuje využití fotovoltaických panelů. Instalace těchto panelů
se dále zvažuje i na dalších budovách (autokemp, budova čp. 420).
Energetické úspory městu Jesenice dále přinese i nové LED osvětlení, které se podařilo
zrealizovat v Plzeňské a Žatecké ulici. V současné době se také zvažují kroky pro využití Národního plánu obnovy, kterým by mělo být možné zmodernizovat zbylé části veřejného osvětlení a dosáhnout tak dalších úspor.
V kontextu dnešní doby je dobrou zprávou, že se podařilo na konci roku 2021, uzavřít
smlouvu na dodávku elektrické energie s fixací ceny až do konce roku 2023. Výše uvedené kroky a plány by měly vést k zajištění rozumného hospodaření s energiemi a energetické stabilitě našeho města.

Plány a investice do dalších let
Opravy silnic, školy, hřbitova, náměstí…
Přestože jste se zde dočetli o zrealizovaných projektech a bilancování předchozích let,
naše plánování se komunálními volbami nezastavilo. Rozvoj města nebo obce se nedá
plánovat pouze na dobu čtyř let, je třeba mít vize a plány do budoucna. Navíc jsme si
vědomi toho, že bez připravených projektů to bude mít nové zastupitelstvo velmi těžké.
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Co tedy máme připravené „v šuplíku“? Jedním z připravených projektů je komplexní
rekonstrukce Oráčovské ulice, která by měla probíhat obdobně jako opravy v Plzeňské a
Žatecké ulici ve spolupráci s Vodohospodářským sdružením obcí Rakovnicka a správcem komunikace II. třídy, tj. Krajskou správou a údržbou silnic Středočeského kraje.
Zaměřit bychom se měli na opravu kanalizace a vodovodu, opravu chodníku vč. jeho
prodloužení ke sběrnému dvoru, rekonstrukci veřejného osvětlení vč. jeho doplnění a
rekonstrukci tělesa vozovky s tím, že budeme usilovat o zhotovení parkovacích míst podél komunikace. Stejně jako u předchozích projektů na podporu bezpečnosti dopravy i
zde má město Jesenice zajištěny dotační prostředky ze Státního fondu dopravní infrastruktury.
Dalším plánovaným projektem je dokončení oprav jesenického hřbitova, kde bychom 4.
etapou oprav chtěli dokončit jeho celkovou revitalizaci po stavební stránce. Předmětem
oprav by tak měly být severní a jižní části ohradní zdi vč. úpravy prostranství před hlavním vstupem. V tomto prostoru by se měly opravit zpevněné plochy, osadit lavičky, informační panel vč. hřbitovního řádu a lampa veřejného osvětlení se solárním panelem a
dohlížecí kamerou. Podporu si tento projekt našel v 7. dotační výzvě, administrované
Místní akční skupinou Rakovnicko.
I když se v uplynulém období podařilo do základního školství investovat významné prostředky, stále je co vylepšovat a opravovat. Připraveným projektem, který získal podporu z dotačního programu Ministerstva pro místní rozvoj, by se měly dokončit opravy sociálního zázemí v obou pavilonech základní školy vč. souvisejících kabinetů a přilehlých
schodišť (chodeb).
Asi největší výzvou pro nové zastupitelstvo bude dokončení revitalizace Mírového náměstí, na kterém se
nám podařilo již opravit část
zpevněných ploch, opravit
sousoší Nejsvětější Trojice a
obnovit kašnu. V hlavní části
náměstí by měla vzniknout
kolem kašny klidová zóna
s lavičkami doplněná o pítko, podél obslužných komunikací a kolem kulturního
domu vzniknou parkovací
místa a bude zhotoven třetí
architektonický prvek symbolizující název našeho náměstí. V tomto případě již
konzultujeme investiční záměr s poradenskou firmou
s cílem zajištění dotačních prostředků ze zdrojů Evropské unie. Dle podmínek dotačního
programu bude nutné na centrální veřejné ploše zajistit dostatek zeleně vč. péče o ni,
implementovat moderní technologie na bázi „chytrého venkova“ a zajistit rozumné nakládání se srážkovou vodou.
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Poděkování všem zastupitelům
Fungování komisí a výborů
Prostřednictvím stránek Jesenického občasníku nám dovolte, abychom poděkovali všem
aktivním zastupitelům za vykonanou práci během posledního volebního období. Díky
jejich činnosti se podařilo zajistit fungování i dalších důležitých orgánů města Jesenice,
jako jsou finanční a kontrolní výbor. Neméně důležitou roli zastali také členové jednotlivých komisí, které jako poradní orgán zřizuje rada města. V tomto ohledu byla velmi
nápomocna bytová komise. Asi nejvíce jste se mohli setkat s výsledky činnosti kulturní
komise, která pro vás připravovala i ve spolupráci s jinými subjekty celou řadu kulturních a společenských akcí.
Za vedení města Jesenice Ing. Jan Polák, starosta, a Ing. Roman Valuš, místostarosta

Základní škola a mateřská škola Jesenice
Vážení rodiče, přátelé školy,
dovolte mi říci pár slov k hodnocení loňského školního roku a začátku školního roku
2022/2023.
14. 2. 2022 se děti z MŠ vrátily do zrekonstruované školky. Proběhly tam stavební
úpravy ve třídách, kde se zbouraly příčky a došlo k propojení třídy s hernou. Jsou vyměněna okna, před kterými jsou z východní a jižní strany venkovní rolety. Byla odstraněna
venkovní plynová nádrž a kotel na plyn nahradilo ve zrekonstruovaném sklepě tepelné
čerpadlo. V přízemí je podlahové vytápění a v patře jsou nová tělesa ústředního topení.
Ve všech místnostech je vzduchotechnika, která reaguje na množství CO2 a podle toho
vzduch vyměňuje. Vytápění a vzduchotechnika se dají ovládat vzdáleně přes internet.
Nové jsou i umývárny, WC a přípravna jídla. V celé budově jsou nové rozvody elektřiny, podhledy, osvětlení, podlahy, dveře. Nejmenší děti – Motýlci (2 – 3leté) jsou
v přízemí, předškoláci – Sovičky v patře vily. Díky přístavbě jsme získali novou třídu a
umývárnu s WC, kde budou Ježečci (3 – 4leté děti). Součástí přístavby je hlavní vchod a
společná šatna pro všechny děti. V rámci rekonstrukce se také podařilo upravit venkovní
plochy a vyměnila se vstupní brána a branka. Byl pořízen nový nábytek třídy
v přístavbě, společné šatně, výdejně jídla, jídelně a nové jsou vestavěné skříně
v hernách.
Nová přístavba je citlivě navržena s ohledem na budovu z roku 1909. Dominuje velkými skleněnými okny, která se dají zastínit posuvnými designovými panely nebo venkovními žaluziemi. Přístavba poskytla i venkovní prostory, jako jsou zastřešená venkovní plocha, venkovní WC nebo sklad na hračky. Celá nová přístavba je bezbariérová a do
staré budovy se lze dostat plošinou pro vozíčkáře.
Zateplila se také půda ve vile. Tu bychom v budoucnu chtěli využívat jako sklad.
V plánu je výměna střešní krytiny a zateplení fasády vily. Uvažujeme také o instalaci
fotovoltaiky na střechu přístavby.
Současná kapacita mateřské školy je 78 dětí. Ve třídě Motýlků budou letos p. uč. Irena Kotoučová, p. uč. Lenka Rodová a chůva p. Dagmar Svobodová. Ve třídě Ježečků
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budou p. uč. Bc. Martina Váchová, DiS., a p. uč. Marie Kettnerová. Ve třídě Soviček
budou p. uč. Jitka Chvojková, DiS., p. uč. Hana Narovcová a asistent pedagoga Lucie
Taušová. Paní Marcele Kotkové, která je školnicí a kuchařkou pro výdej jídla, pomáhá
s úklidem a na starosti má i zahradu od 1. 7. 2022 Veronika Sárová.
Během celého roku se děti prostřednictvím výukových programů seznamovaly se životem papoušků, dozvěděly se, jak se starat o domácí mazlíčky, sportovaly, bubnovaly.
Zhlédly také několik divadelních představení.
Děti se zapojily do celoročního projektu „Se Sokolem do života aneb Svět nekončí
za vrátky, cvičíme se zvířátky“, jehož cílem je rozvoj pohybové gramotnosti. Děti se
učí vnímat pohyb jako přirozenost a součást jejich života, a to díky kladné motivaci, při
které je všemi aktivitami provází postavičky zvířátek. Všechny úkoly v projektu jsou
rozděleny do pěti oblastí: Přirozená cvičení, Obratnost, Dovednosti s míčem, Rozvíjení
poznání, Netradiční činnosti. Každou z těchto oblastí reprezentuje zvířátko, podle kterého se děti mohou orientovat v jednotlivých úkolech. S kobylkou Emilkou trénují základní pohybová cvičení, s opičkou Haničkou obratnost a s ježečkem Marečkem cvičí s míčem. Veverka Věruška je učí novým věcem a rozvíjí jejich poznání a s beruškou Danuškou zkouší netradiční činnosti. Projekt je rozdělen do tří kategorií podle obtížnosti, aby
vyhovoval růstu a vývoji dětí v předškolním věku. Do projektu se zapojíme také
v letošním roce.
23. června jsme se na zahradě MŠ rozloučili s předškoláky slavnostním pasováním na
školáky a rodiče si mohli prohlédnout zrekonstruované prostory školky.
V loňském roce se MŠ zapojila do aktivity „Logopedické chvilky s Lenkou“, pořádané v rámci projektu MAP ORP Rakovník II. Protože se tato aktivita osvědčila, budeme v ní pokračovat i v letošním roce. Náklady bude hradit škola. Tato aktivita je určena
pro předškoláky a jejím cílem je podpora oblasti řečového rozvoje dětí, navázání pravidelné spolupráce pedagoga a odborníka v oblasti logopedie a vzájemné inspirování v
oblasti řečového rozvoje dětí, zvyšování kvality vzdělávání v mateřských školách s pozitivním vlivem na výsledky dětí, podpora přípravy dětí na přechod z mateřské na základní školu, zpestření výuky, sdílení zkušeností a praxe s realizací aktivity napříč zapojenými školami.
V rámci Národního plánu obnovy jsme získali 43 200 Kč, za které jsme pořídili do
mateřské školy robotické a programovatelné učební pomůcky pro rozvoj informatického
myšlení a digitální kompetence. Koupili jsme také dva notebooky pro učitele.

Pro žáky šesté třídy byl na začátek školního roku zařazen kurz ekologických a sportovních aktivit. Realizovali jsme také lyžařský výcvikový kurz, plavecký kurz pro 5. tř.,
plavecký výcvik pro 3. a 4. tř. a pobyt v přírodě pro žáky 2. – 4. třídy.
V celoškolní soutěži Od podzimu do jara proběhlo celkem 9 kol zaměřených vždy
na určité téma (stromy, houby, ryby, ptáci, lesní zvěř, jaro se probouzí – obojživelníci,
jarní rostliny, včely, ekosystémy a organizmy), kterých se zúčastnilo 34 dětí ve dvou
kategoriích: 2. – 4. třída a 5. – 8. třída.
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Proběhl také již sedmý ročník soutěže O nejaktivnějšího sportovce. Historicky první
vítězkou se stala Štěpánka Kouglová, v dalších letech pak Ján Jaško, Jakub Rampas,
Zbyněk Hudček, Lukáš Kougl a Martin Spielberger. V předchozím školním roce se soutěž neuskutečnila kvůli omezením zaviněným pandemií covid-19. Děti sportovaly doma
a své aktivity si zapisovaly do pohybového, později též do sportovního deníku. Zasílaly i
fotografie a videa. Poměrně velké zapojení dětí nás potěšilo. Nejaktivnější byli osmáci a
sedmáci.
Posledního ročníku se v deseti soutěžích zúčastnilo celkem 115 sportovců. Mezi nejaktivnější patřili hoši věkové kategorie 2011 – 2012 a nejstarší hoši (19 účastníků).
Nejméně početnou skupinu tvořily dívky v již uvedených ročnících (8 soutěžících). K
nejatraktivnějším disciplinám můžeme zařadit silový trojboj a překážkovou dráhu.
Nejméně účastníků bylo na Jesenickém festiválku (pouze čtyři). Nějak se nám nedaří
dlouhodobě na tuto skvělou akci přilákat více zájemců. Snad tedy příště! Nejaktivnějším
sportovcem se v letošním roce stala Tereza Procházková z 9. tř.
Veřejností oceňovanou aktivitou je vydávání školního časopisu Jeseníček. V letošním
roce to bude již 48. ročník. Od školního roku 2006/2007 jsou všechna čísla zveřejněna
na stránkách školy. Jeseníček z příspěvku žáků sestavuje a graficky upravuje p. Mgr.
Zdeněk Modrý a jsem rád, že v této aktivitě bude nadále pokračovat.
Ve druhém pololetí roku jsem přijal tři děti do MŠ a pět žáků do ZŠ (3 do 2. ročníku,
1 do 5. ročníku a 1 do 7. ročníku) v souvislosti s válkou na Ukrajině. Výuka probíhala
podle upraveného ŠVP a děti se úspěšně adaptovaly a osvojily si český jazyk.
V letošním roce budou čtyři děti v MŠ a čtyři děti v ZŠ.
Ve druhém pololetí byli všichni žáci deváté třídy přijati na střední školy. Z 29 žáků je
jeden přijat na gymnázium, tři na obchodní akademii, 12 na SŠ s maturitním oborem a
13 na střední odbornou školu.
V rámci projektu Škola pro všechny (projekt podaný v rámci 6. výzvy MAS Rakovnicko – Program rozvoje venkova) byly v létě 2022 provedeny stavební práce v kmenové učebně budoucí 7. tř. V rámci stavebních úprav byla vyměněna stávající nevyhovující
elektroinstalace včetně svítidel a ostatních koncových prvků. Následně byly provedeny
opravy omítek stěn a stropů a nové malby a nátěry. Vyměnily se vstupní dveře včetně
ocelové zárubně a 3 ks okenního vnitřního parapetu. Původní umyvadlo se nahradilo
novým včetně baterie. Byly vyměněny vodovodní a kanalizačních rozvody v učebně.
Okolo umyvadla byl proveden nový keramický obklad. Do výklenku v nosné středové
zdi se osadila vestavěná skříň. Byla provedena výměna PVC podlahové krytiny včetně
vyrovnání podkladu. Náklady činily 497 925 Kč.
Dopady nemožnosti prezenční výuky během pandemie covid-19 v letech 2020 a 2021
jsme v rámci Národního plánu obnovy kompenzovali doučováním žáků. Český jazyk se
doučovali také ukrajinští žáci. Bylo odučeno 314 hodin a v letošním roce budeme
v doučování pokračovat.
V základní škole jsme 1. 9. 2022 spolu s panem starostou a místostarostou přivítali 25
prvňáčků. Třídní učitelkou je Mgr. Miroslava Peterová.
Rozloučili jsme se s p. uč. Mgr. Kateřinou Kalibovou, p. uč. Mgr. Zdeňkem Modrým
a Mgr. Helenou Jarošovou. Posilou se pro nás stal Ing. Zdeněk Pecka, který bude vyu-
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čovat informatiku, člověk a svět práce, člověk a jeho svět a anglický jazyk. Celkem má
škola 41 zaměstnanců.
Od roku 2022 poskytuje v rámci Národního plánu obnovy MŠMT finanční prostředky
na digitální technologie pro školy. Pro základní školu jsou finanční prostředky určeny na
prevenci digitální propasti a na digitální učební pomůcky.
Cílem prevence digitální propasti je zpřístupnění mobilních digitálních technologií
pro znevýhodněné žáky a zabránění jejich digitálnímu vyloučení (tzv. digitální propasti).
MŠMT s využitím Národního plánu obnovy poskytuje školám finanční prostředky na
mobilní digitální technologie pro vytvoření tzv. mobiliáře, ze kterého bude škola znevýhodněným žákům zapůjčovat základní digitální vybavení. Záměrem tohoto kroku je snížit nerovnosti mezi žáky v přístupu ke kvalitnímu vzdělání, které by byly způsobeny nedostatečným technickým vybavením – prevence digitální propasti. Naše škola obdržela
46 000 Kč, za které jsme koupili tři iPady, se kterými budou žáci pracovat během výuky
na prvním stupni.
Obdrželi jsme 211 000 Kč na digitální pomůcky. Od 1. 9. 2022 jsme upravili školní
vzdělávací program podle revidovaného rámcového vzdělávacího programu. Došlo k
posílení výuky informatiky od 4. do 9. ročníku (v letošním roce od 4. do 7. roč.) a u žáků
budeme rozvíjet informatické myšlení a digitální kompetence. Pořídili jsme výukový
software do chemie a robotické a programovatelné učební pomůcky.

V rámci projektu Obědy do škol ve Středočeském kraji IV byla v loňském školním
roce podpořena jedena žákyně, která měla obědy zdarma. Rodiče v hmotné nouzi byli
osloveni úřadem práce, který jim zapojení do projektu nabídnul i pro letošní rok.
Také v letošním školním roce je naše škola zapojena do projektů Mléko do škol a
Ovoce do škol. Žáci dostávají zdarma ovoce nebo zeleninu a mléčné výrobky.
V letošním školním roce chceme rozšířit nabídku kroužků. Od října obnovuje svoji
činnost keramický kroužek s p. uč. Hornofovou. Pokud byste měli zájem vést nějaký
kroužek, budete vítáni.
Tento rok byl pro učitele, pro rodiče i pro děti opět v mnoha ohledech náročný. Děkuji Vám všem za Vaši podporu a spolupráci.
Mgr. Petr Koníř, ředitel Základní školy a mateřské školy Jesenice

Úspěchy žáků
18. 3. Matematický klokan – výsledky v rámci školy
kategorie Cvrček (2. a 3. tř.): 1. místo: František Pecka (3. tř.)
2. místo: Andrea Sýkorová (3. tř.)
3. místo: Tomáš Adámek (3. tř.)
kategorie Klokánek (4. a 5. tř.): 1. místo: Martina Gasperová (4. tř.)
2. místo: Nikola Vaicová (4. tř.)
3. místo: Julie Danielová (4. tř.)
kategorie Benjamín (6. a 7. tř.): 1. místo: Jan Černohlávek (7.), Matěj Šika (7.)
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2. místo: Lucie Bejlková (7.), Karolina Demková (7.)
3. místo: Adam Černohlávek (6.)
kategorie Kadet (8. a 9. tř.): 1. místo: Jan Dostál (9.)
2. místo: Tereza Procházková (9.), Vladimír Bouda (9.)
3. místo: Michaela Braunová (8.)
29. 3. Okresní kolo v silovém čtyřboji
3. místo: Jaroslav Ciesarik (9.), Jan Kadlec (8.), Dan Max Weber (8.)
30. 3. Okresní kolo olympiády v Čj (31 soutěžících)
15. – 16. místo: Johana Šnajdrová (8. tř.)
11. 4. Okresní kolo biologické olympiády – kat. C (20 soutěžících)
10. místo: Jiří Klementovič (8. tř.)
19. 4. Okresní ekologická soutěž: „Ekologická abeceda“
I. kategorie, 12 dvojic: 2. místo: Miluše Staňková, Tomáš Kačír (4. tř.)
5. – 7. místo: Martina Z. Gasperová, Sofie Worofková (4. tř.)
5. – 7. místo: František Pecka, Natálie Iblová (3. tř.)
II. kategorie, 26 dvojic: 9. – 14. místo: Vojtěch Gasper, Matěj Kadeřábek (6. tř.)
9. – 14. místo: Laura Zelenková, Nikola Kulíšková (6. tř.)
9. – 14. místo: Michaela Narovcová, Michaela Burstová (7. tř.)
III. kategorie, 22 dvojic: 6. – 8. místo: Jan Trpák, Jiří Klementovič (8. tř.)
22. 4. Okresní kolo biologické olympiády – kat. D (18 soutěžících)
7. místo: Michaela Burstová (7. tř.)
28. 4. Křivoklátská sovička (18 družstev)
6. místo: Jan Trpák (9. tř.), Jiří Klementovič (8. tř.), Vojtěch Gasper (6. tř.) a Matěj
Kadeřábek (6. tř.)
10. 5. Mladý zahrádkář
kategorie A (44 soutěžících): 3. místo: Miluše Staňková (4. tř.)
7. místo: Laura Zelenková (6. tř.)
12. místo: Vojtěch Gasper (6. tř.)
kategorie B (43 soutěžících): 6. – 7. místo: Michaela Burstová (7. tř.)
21. místo: Michaela Narovcová (7. tř.)
19. 5. Botanická soutěž v Rakovníku
kategorie I., 4. – 5. tř. (24 soutěžících): 6. – 9. místo: Miluše Staňková (4. tř.)
10. – 12. místo: Victoria Valchářová (4. tř.)
kategorie II., 6. – 7. tř. (37 soutěžících): 6. – 9. místo: Michaela Burstová (7. tř.)
13. – 18. místo: Michaela Narovcová (7. tř.)
19. – 22. místo: Vojtěch Gasper (6. tř.)
kategorie III., 8. – 9. tř. (34 soutěžících): 6. – 7. místo: Eliška Machová (9. tř.)
12. – 13. místo: Jan Trpák (9. tř.)
9. 6. Okresní sportovní olympiáda
skok vysoký 2. místo: Lucie Benešová, 140 cm (8. tř.)
4. místo: Tereza Procházková, 135 cm (9. tř.)
běh na 600 m 7. místo: Kateřina Trpáková, 2:02 (7. tř.)
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skok daleký 8. místo: Michaela Narovcová, 398 cm (7. tř.)
6. místo: Robin Žebrakovský, 475 cm (8. tř.)
9. místo: Jaroslav Ciesarik, 447 cm (9. tř.)
Celoroční přírodopisná soutěž Od podzimu do jara
MLADŠÍ ŽÁCI
(2. – 4. TŘÍDA)

TŘÍDA

BODY
celkem

MÍSTO

Miluše Staňková
Martina Gasperová
Sofie Worofková
František Pecka
Karolína Kondelíková
Andrea Sýkorová
David Čavoj
Natálie Iblová
Nikola Vaicová
Julie Danielová
Jakub Kadeřábek
Tobiáš Řezáč
Marie Červenkovičová
Filip Spielberger
Jan Váňa
Nela Lazarová
Václav Štercl
Lukas Hejna
Victoria Hořejší
Veronika Machová
Karolína Paveleková
Mária Harvalíková

4.
4.
4.
3.
3.
3.
4.
3.
4.
4.
3.
4.
3.
3.
3.
4.
4.
3.
4.
4.
4.
3.

206
202,5
202
200
183
182
138
113
92
49,5
44,5
42
38,5
35,5
32
23
20,5
18
16
10
7
6

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

STARŠÍ ŽÁCI
(5. – 7. TŘÍDA)

TŘÍDA

BODY
celkem

MÍSTO

7.
6.
6.
7.
5.
6.
5.
8.
6.
6.
5.
6.

208
192
184
179
59
56,5
53
41,5
23
21
10
8

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Michaela Burstová
Vojtěch Gasper
Laura Zelenková
Vlastimil Sojka
Jana Klementovičová
Nikola Kulíšková
Tomáš Václavík
Gabriela Kačírová
Adam Černohlávek
Matěj Kadeřábek
Karolína Blahová
Adam Chochola
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Celoroční soutěž O nejaktivnějšího sportovce
Přehled vítězů jednotlivých věkových kategorií
KATEGORIE: 2013 + MLADŠÍ
DÍVKY

CHLAPCI
JMÉNO

Filip Spielberger
František Pecka
Matěj Dubec
Jakub Nový

BODY

MÍSTO

21
20
5
5

1.
2.
3.
3.

JMÉNO

BODY

MÍSTO

24
22
15

1.
2.
3.

BODY

MÍSTO

27
15
12

1.
2.
3.

Natálie Iblová
Ma. Červenkovičová
Andrea Sýkorová

KATEGORIE: 2011 – 2012
DÍVKY

CHLAPCI
JMÉNO

František Šíma
David Grundza
Jakub Kadeřábek

BODY

MÍSTO

18
10
8

1.
2.
3.

JMÉNO

Martina Gasperová
Nikola Vaicová
Julie Danielová

KATEGORIE: 2009 – 2010
DÍVKY

CHLAPCI
JMÉNO

Vojtěch Gasper
Jan Bouda
Kristián Gabčo
David Rampas

BODY

MÍSTO

21
14
14
10

1.
2.
2.
3.

JMÉNO

BODY

MÍSTO

26
19
12

1.
2.
3.

Kateřina Trpáková
Natálie Černá
Michaela Burstová

KATEGORIE: 2008 + STARŠÍ
DÍVKY

CHLAPCI
JMÉNO

Jan Králíček
Dan Max Weber
Vlastimil Sojka
Lukáš Kougl
Jan Kadlec

BODY

MÍSTO

13
11
11
11
10

1.
2.
2.
2.
3.

JMÉNO

Tereza Procházková
Lucie Benešová
Mich. Narovcová

Akce mateřské školy (ms-jesenice.cz)
4. 4.
6. 4.
28. 4.
29. 4.
19. 5.
27. 5.

vynášení Morany
divadlo Kolem – Jeníček a Mařenka
čarodějnická stezka
vaření čarodějných lektvarů
divadlo Kolem – O líné Čiperce
návštěva Dne dětí u Domova mládeže v Jesenici
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BODY

MÍSTO

29
15
14

1.
2.
3.

1. 6. Den dětí; „Zachraňte princeznu“ stopovací hra na zahradě MŠ – plnění úkolů,
hledání pokladu
3. 6. Den s řemesly, Vlastivědné muzeum Jesenice
9. 6. cvičení králíci na zahradě MŠ
13. 6. celoškolkový výlet do Zooparku Chomutov
15. 6. sportovní dopoledne na hřišti ZŠ ve spolupráci s dětmi z 8. třídy a p. učitelkou
Knappovou
21. 6. Divadelní představení na zahradě MŠ – Boudo, budko!; herci jsou žáci 1. třídy
pod vedením p. učitelky Doležalové
23. 6. Zahradní slavnost; pasování předškoláků na školáky; Den otevřených dveří; Vílí show

Akce základní školy (zsjesenice.cz)
4. 4. – 8. 4.
6. 4.
12. 4.
12. 4.
13. 4.
20. 4.
21. 4.
21. 4.
22. 4.
22. 4.
25. – 29. 4.
29. 4.
2. 5.
10. 5.
10. 5.
11. 5.
12. 5.
18. 5.
19. 5.
20. 5.
27. 5.
30. 5.
1. 6.
2. 6.
3. 6.
3. 6.
3. 6.
6. – 8. 6.
8. 6.
9. 6.
16. – 17. 6.

plavecký kurz – hotel Fontána Frymburk: 5. tř.
zápis do první třídy
Velikonoce v muzeu: 1. A
hledání velikonočního zajíčka: ŠD
pohádková noc ve ŠD
exkurze do IC LČR Křivoklát: 5. tř.
překážková dráha: zařazeno do soutěže O nejaktivnějšího sportovce
třídní schůzky
zahájení plaveckého výcviku v Aquapraku Rakovník (3. a 4. tř.)
Den Země: 5. tř.
pobyt v přírodě (Strnadovský mlýn u Sedlčan): 2. – 4. tř.
Čarodějnická škola – 2. B
focení tříd
exkurze 5. tř. do Techmánie Plzeň
korálky ve ŠD
exkurze 8. tř. do Hrdličkova muzea v Praze
přednáška Plánované rodičovství – dívky 8. a 9. tř.
flétnový koncert
kuželky a střelba ze vzduchovky: zařazeno do soutěže O nejaktivnějšího
sportovce
EDUbus – 8. tř.
Protidrogový vlak – 8. tř.
exkurze do ZOO Praha, 6. – 9. tř.
ŠD: Den dětí
výlet 2. a 3. tř. – Farma park u Toma, Ledce u Plzně
Den s řemesly, Vlastivědné muzeum Jesenice
překážková cyklodráha: zařazeno do soutěže O nejaktivnějšího sportovce
zábavné odpoledne pro prvňáčky
výlet na Višňovou – 8. tř.
West park Plzeň – 1. tř.
Jump Family Plzeň – 4. tř.
kemp Jesenice – 5. tř.
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16. 6.
17. 6.
21. 6.
22. 6.
24. 6.
24. 6.
27. 6.
27. 6.
28. 6.
29. 6.
30. 6.

výlet 7. tř. do Plzně
výlet 6. tř. do Chyše
dějepisná exkurze Praha – Národní památník hrdinů heydrichiády
hodina HV v Truhlárně: 3. a 4. tř.
pasování prvňáčků na čtenáře
Noc s Andersenem – 7. tř.
naučná stezka Jesenicko na kolech – 6. tř.
sportovní odpoledne pro první stupeň
Indiánská stezka
rozloučení s 9. tř.
rozdání vysvědčení
Mgr. Petr Koníř, ředitel Základní školy a mateřské školy Jesenice

ATC - sezóna 2022
Milí spoluobčané, dovolte mi, abych vás i v letošním roce informovala o sezóně v ATC
Jesenice. Covid ani válka na Ukrajině a s tím spojené dopady na ekonomiku nevzaly lidem chuť trávit svůj volný čas a dovolené v našem kempu. Sezónu jsme zahájili 1. 4.
2022 řádným úklidem a již na Velikonoce jsme přivítali naše první návštěvníky.
V prvních měsících jsme využili zájmu žen z Ukrajiny, kterým občané Jesenice a město
poskytli zázemí, a přijali jsme je na pozice uklízeček. S jejich pracovní morálkou a nasazením jsem byla velmi spokojena. Poté, kdy Nataša, Irina a Valentina odjely zpět na
Ukrajinu, jsme tým doplnili paní Vlčkovou a paní Vondrákovou. Všem jmenovaným
děkuji za skvěle odvedenou práci.
V hlavní sezóně jsme na pozice recepčních přijali brigádníky Jana Zlatohlavého a Anetu
Moučkovou. Oba se velmi rychle a dobře zapracovali. Byli milí, pečliví, dochvilní a byla radost s nimi spolupracovat. I jim děkuji za skvěle odvedenou práci.
Poděkování již tradičně patří i údržbě, Petru Špilarovi, a z externích spolupracovníků
panu Makovskému a panu Vyskočilovi, u kterých si velmi vážím ochoty přijet k opravě
kdykoli.
V loňské závěrečné zprávě k chodu ATC Jesenice jsem radním doporučila kroky, které
by byly ku prospěchu. Prodej chat na pláži s ohledem na nízkou obsazenost, komplikovanou logistiku úklidu, ubytování, údržby a v neposlední řadě i 100% nutnost investic
do oprav, se v tomto roce zrealizoval a já věřím, že získané finanční prostředky budou
investovány do rekonstrukcí a výměny chat v kempu samotném. Rekonstrukce terasy v
hlavní budově nad restaurací se taktéž podařila a návštěvníci ji velmi ocenili, tak jako
vymalování pokojů, bytů a chat. Opravili a natřeli jsme pláště chat typu A.
Nově obložená budova úklidu zvelebila vstup do autokempu. Návštěvníci velmi ocenili
instalaci nových přípojek na elektřinu pro karavany na terasách nad hřištěm a v pergole.
Rekonstrukce druhé chaty typu Pošta překvapila a potěšila.
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Svoji spokojenost nám naši hosté a návštěvníci vyjádřili tím, že hlavní sezóna na rok
2023 je z 95 % již obsazena. Máme také rezervace na rok 2024 a 2025. To je naše práce,
vytvářet podmínky a příjemnou atmosféru tak, aby se k nám hosté rádi vraceli.
Využili jsme možnosti požádat o dotaci v rámci podpory rozvoje turistiky v regionech.
A pokud vše dobře dopadne, v příští sezóně rozšíříme centrální část kempu o griloviště a
pergolu doplníme novým nábytkem a lavičkami.
Letošní sezóna ještě nekončí, avšak stejně jako loni konstatuji, že tržby opět rostly, a to
jednak díky navýšení cen, tak i díky velkému zájmu o pobyt v našem kempu. Sraz Fiatů,
Velorexů, Trikers and Choppers, nově i sraz Toyot, to jsou akce, které přitahují pozornost obyvatel Jesenice i širšího okolí.
Radost nám dělá i fakt, že kemp
navštěvují a pořádají zde své
akce místní školy a kulturní
komise. Připomenu Indiánskou
stezku - akce ZŠ, Pohádkový
les, Strašidelný les - velmi
úspěšné akce kulturní komise.
Adaptační kurz, který na kempu
uspořádalo SOU Jesenice, jednodenní, dvoudenní pobyty,
které si zorganizovaly samy paní učitelky ze ZŠ. Spousta práce, zodpovědnosti a dětského
smíchu. A já se letos těším na
gulášek od Ještěrek a na lampiónový průvod.
Slíbenou výstavku, kde jsme se
ohlédli za šedesátiletou historií
kempu, jsme zrealizovali a některé návštěvníky jsme tímto
krokem velmi dojali a rozveselili.
Někdy je dobré ohlédnout se a
ocenit ty, kteří nám zde zanechávají hodnoty, svůj um, energii a nadšení.
Děkuji všem pracovníkům města za skvělou spolupráci, děkuji jim za vše, co pro rozvoj
kempu a města Jesenice za posledních několik let udělali.
… A perlička na závěr. Zcela jistě si pamatujete, že nás v loňském roce navštívil mladý
pan baron. I letos, krom mnoha věrných tuzemských hostů, přijelo mnoho zahraničních
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hostů. Z Belgie, Holandska, Německa, Španělska, Finska, Polska a Francie. Francouzka
Anne Dekeister, 63letá dáma, každoročně urazí na kole cestu z Calais do Kyjeva. Letos
neriskovala a „střihla“ si to z Calais přes Jesenici do Prahy, pak to prý stočí do Švýcar a
zpět do Calais. Povoláním psycholožka, která se celý život věnovala hendikepovaným
dětem a jejich blízkým, nás okouzlila svým šarmem, skromností, veselostí a statečností.
Jitka Valušová

Pozvánka na 4. ročník Ještěrčího dýňování
Turistický oddíl mládeže Ještěrky Jesenice Vás zve na 4. ročník Ještěrčího dýňování,
které se bude konat dne 22. 10. 2022 od 16:00 do 19:00 v autokempu Jesenice. Budeme
vyrábět lucerny z dýní, děti budou hledat bludičky, opékat buřtíky (oheň pouze za dobrého počasí). S sebou: děti, teplé oblečení, dýni na vydlabání, svíčku a dobrou náladu.
Halloweenské převleky a make up jsou vítány.
Za TOM Ještěrky Jesenice Vít „Vejtek“ Procházka

10. ročník hudebního festivalu JesFest
Dne 16. 7. 2022 proběhl jubilejní 10. ročník hudebního festivalu JesFest, na který si letos našla cestu necelá pětistovka návštěvníků. Letošní ročník byl doplněn o výstavu
uměleckých děl, umístěných v prostoru farní zahrady, a nově rovněž v prostoru bývalé
knihovny. Myslím, že hlavně v bývalé knihovně se nám povedlo uzpůsobit prostor tak,
aby to tam vypadalo jako ve skutečné galerii. Letošní výstava obsahovala rozličnou
kombinaci umění (keramika, obrazy, básně, soundwalk). Výstavu bychom rádi v tomto
rozsahu zachovali i na příští ročníky. Velké díky tímto patří Nele Cafourkové, která měla celou výstavu na starosti. Co se týká hudební stránky festivalu, tak naše sázka na ověřené kapely z let minulých se vyplatila a dle odezvy ze všech stran můžeme letošní ročník hodnotit jako velmi povedený. Headlinerem pro letošní ročník byl rapper Paulie Garand, jenž převedl famózní show, která se musela všem přítomným líbit. Rád bych tedy
poděkoval touto cestou všem, kteří se na přípravě letošního ročníku podíleli. Ať už z řad
organizačního týmu, tak i z řad sponzorů. Věřím, že se všem u nás líbilo a že se příští
rok opět sejdeme na největší kulturní akci léta.
Za tým organizační tým JesFestu Michal Pacourek

Vlastivědné muzeum Jesenice
V září jsme zahájili výstavu Fotoklubu Jesenice. Fotografie lze vidět do 9. října ve výstavním sále. Následovat bude výstava Keramo Kožlany – keramika 60. let 20. století, ze
soukromé sbírky. Otevřeny byly nové expozice v přízemí i v patře muzea, takže opět
zveme návštěvníky. V pokladně muzea lze nakoupit dárečky.
Letošní Štrúdlové slavnosti proběhly opět v domácí atmosféře, dokonce se i zpívalo spolu s kapelou MP 5 z Rakovníka. Vlastnoručně upečených štrúdlů se sešlo tak akorát, většinou jablečných. Již nyní mohu pozvat na příští ročník, který bude opět odměněn pěknými cenami.
A ještě nakonec jedna zajímavost. Muzeum získalo do svých sbírek obrazy Wernera
Kauera, který se v roce 1925 v Jesenici narodil. Své obrazy maloval později z paměti a
z pohlednic Jesenicka.
Nikol Štefánková
21

22

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 B: Plzeňskou ulicí ke Kostelnímu náměstí
Kostel
- o počátcích kostela nemáme žádné písemné záznamy, ale víme, že ve 12. st. začalo
osídlování Jesenice a krátce nato (poč. 13. st.) vznikl i kostel, zřejmě jako nedílná součást nově budovaného šlechtického sídla rodu s přídomkem z Jesenice – byl z velké
pravděpodobnosti vlastnický tribunový (patřil šlechticům a ti do něj vcházeli přes první
patro svého sídla rovnu na tribunu – odděleni od obyč. lidí)
- nejstarší doložitelná stavební fáze je románská (obvodové zdivo v jeho západní části podvěží a podkruchtí přibližně do úrovně 1. patra
- v zadní části kostela je zaznamenaná drobná perlička – kruhový otvor svědčící o studni
či únikové chodbě, popř. obojím (dnes je prostor zasypaný, musela by se sejmout dlažba,
aby se našly důkazy)
- druhá stavební fáze je gotická, bohužel netušíme, jestli byl kostel přestavěn do gotické
úpravy před obdobím husitských válek a po požáru Jesenice (1432) opraven ve stejném
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duchu, nebo zda byl přestavěn až po jejich skončení (přestavba se týkala především kněžiště (presbyteria) kostela, došlo i k dostavbě sakristie a dostavbě či přestavbě předsíně
před hlavním vstupem do kostelní lodi na její jižní straně)
- po skončení hus. válek bylo zrekonstruováno i opevnění, obě dochované klíčové střílny
se začaly používat až v průběhu 15. století s nástupem palných zbraní
- písemné záznamy z této doby už hovoří o farní osadě, známe jména farářů a podle výše
poplatků víme, že Jesenice byla tehdy důležitým a významným městečkem
- důležitost a význam kostela ještě zvyšují Czernínové, kteří r. 1622 panství kupují, a už
r. 1635 ho povyšují na děkanský (děkanát byl vyšší správní celek než farnost, zahrnoval
několik farností, 1786 byl povýšen na vikariát, který spravoval ještě širší území, ale pojem děkanství se v Jesenici užíval do konce druhé sv. války)
- 12. srpna 1684 zasáhl městečko velký požár (velké požáry též v letech 1432 a 1509),
který zničil kostel s věží i zvony, faru se všemi dokumenty, školu, 43 domů a několik
stodol
- rekonstrukce kostela po tomto požáru je třetí stavební fází – barokní; z této doby pochází i zvony - Černínové nechali ulít u známého pražského zvonaře Michaela Löwa ml.
i první dva (nebo tři) zvony, podle nápisů na nich je ulil roku 1687 a zavěšeny byly roku
1689, zvonů bylo původně pět

- o 30 let později, v roce 1721, se hlavní patron kostela hrabě František Josef Černín
rozhodl důvodů stísněnosti, nedostatečné kapacity a sešlosti objektu pro přestavbu kostela. A z té doby pochází dnešní podoba. Tato stavební fáze byla razantní přestavbou
podle návrhu Františka Maxmiliána Kaňky, slavného barokního stavitele; rovněž je zbudovaná prostorná krypta uzavřená jedním velkým kamenným blokem
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- r. 1688 byly instalovány starší, již použité varhany (zřejmě z malostranského kostela
sv. Václava). Postavil je sem jáchymovský Johann Franz Vogelhaupt a udržoval je
místní truhlář a varhanář Martin Berger, r. 1729 byly zhotoveny varhany zcela nové za
435 zlatých známým varhanářem Janem Adamem Pleyerem z Lokte.
- 1933 – 34 probíhá důkladná restaurace celého kostela, jsou odkryty a obnoveny původní kaňkovské fresky
- Sochy z leva představují sv. Josefa, sv. Petra, Pannu Marii – Immaculatu (těhotnou),
sv. Pavla a sv. Jana. Sochy jsou s největší pravděpodobnosti z dílny význačného barokního sochaře Matyáše Bernarda Brauna.
- při první barokní přestavbě Byla zasazena i lípa před kostelem (její stáří se odhaduje na
300 let)
hřbitov kolem kostela
- společný pro Jesenici, Tlesky, Drahouš a Bedlno
- předtím se zřejmě 200 let pohřbívalo kolem kostela
- 1691 – 1927
- roku 1822 je o více než polovinu rozšířen, i když už 30 let platí josefínský zákaz pohřbívat mrtvé v centru města. Samozřejmě to krajská kontrola, která přijela o 20 let později (1843), prohlašuje za nezákonné a žádá nápravu. Kompromisem je zvýšení hřbitovní zdi v Krtské ulici. Hřbitov je s konečnou platností uzavřen rokem 1927.

- když se budovalo letní kino, hřbitov byl necitlivě zrušen, zachráněné náhrobky postaveny kolem hradební zdi, velká část kostí farářem Raschkou posbírána a pohřbena na
novém hřbitově
- v roce 1992 postaven památník mrtvým (zemřelým, padlým, vyhnaným apod.) u kostela - použita socha Panny Marie z hrobky rodiny Lüftnerů (zhotovená z italského carrarského mramoru)
Kostelní náměstí
- původní staré tržiště, které navazovalo na vstupní cestu do Jesenice
25

- koncem 14. století, nejpozději počátkem 15. století přestalo velikostně vyhovovat, a proto bylo
založeno tržitě nové a větší, na místě dnešního
náměstí – tam se přestěhovaly trhy, přibyla sem
radnice a další zájezdní hospoda (pozdější Modrý
kříž), v novověku okresní soud, služebna pošty,
četnická stanice
- původní tržiště nezaniklo, zůstal zde kostel, škola, stará panská zájezdní hospoda (pozdější Wořech), toto náměstí kolem sebe soustředilo kulturní a vzdělávací instituce, nové náměstí hospodářské a správní instituce
- nachází se zde tajemný kámen s rodovým znakem snad prvních vlastníků (helmice, zlaté zkřížené klíče - papežské) v hradební zdi pochází
pravděpodobně z 15. st.; klíče se později staly
součástí jesenického erbu (sám kámen je starší,
snad až z 15. st.); zvětralý kámen byl do kostelní
zdi vestavěn pravděpodobně roku 1965, předtím dlouhá léta (století?) stál opřený o zeď
Fara
Nejhmatatelnější písemná zpráva o historii fary je skryta ve zmínce z roku 1350, kdy
je ves Jesenice uváděna jako farní (tedy má kostel s farou a farností). Prvním doloženým
farářem je jen o něco později Marcus Peter z Rakovníka (1365).
Od dob husitských byl zdejší kraj protestantský, ale dochovala se jen jména duchovních. Až Černínové dosadili kněze katolického a stali se patronem jesenického kostela.
Z té doby už jsou i písemné záznamy o budově fary, a to zejména stížnosti na její zchátralý stav. R. 1670 je podepsána smlouva na stavbu nové fary s malostranským pevnostním stavitelem, zednickým mistrem Domenicem Agostonim (Augustonem). Možné je,
že byl jen provádějícím stavitelem a ne autorem projektu. Zřejmě se stavby účastnil jen
minimálně, za vlastní stavební práce na místě odpovídal polír, neboť víme
z korespondence, že stavební mistr Auguston musel svůj dohled zintenzivnit poté, co se
polírovi zřítila část zdi.
Na konci roku 1671 byla stavba hotová a hned k lednu 1672 je datováno vyměření
kubického objemu obvodových zdí. Naměřené hodnoty odpovídají dnešním rozměrům
budovy bez středního rizalitu, takže veškeré další stavební práce představovaly spíše jen
opravy a úpravy.
Po požáru 1684 byla fara jen opravena a byly postaveny stáje a chlévy, následující
rok pak stodola. Větší přestavba proběhla v letech 1759 – 1760 (tento rok nese i kámen
nad vchodem do průjezdu fary).
Protože fara byla obydlená až do konce 20. st., probíhaly opakovaně drobné stavební
úpravy a opravy, svůj původní ráz si uchovala jen venkovní podoba fary.
Fara bývala samostatným hospodářstvím, statkem se sadem a 30 ha polností.
Největší zásah prodělala fara zřejmě po druhé světové válce, kdy zde byla zřízena
traktorová stanice. Farář úřadoval v prvním patře budovy, v přízemí byly kanceláře a
sklady.
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Půda, sklepy
Dr. Volfová z památkového ústavu se vyjádřila, že půda jesenické fary patří k těm nejzajímavějším, které kdy viděla. Má dva netypické komíny, stavěné tehdy pro sedlovou
střechu – mají tvar A. Všechny místnosti jsou situované kolem nich a z každé je možné
topit. Vymetací dvířka jsou pak k vidění na několika místech ve všech patrech.
1930 – zasazeny děkanem Wodou a ředitelem občanské školy Edwardem Schartlothem
na dvoře děkanství dva topoly jako ochrana proti bleskům (dnes již nestojí, mnozí je
pamatují – poslední pokácen asi před 15 lety).
Mgr. Eva Konířová

INFORMACE A UPOZORNĚNÍ
Termín voleb do městského zastupitelstva byl stanoven na 23. 9. - 24. 9. 2022.
Zubní ordinace Kralovice – příjem nových pacientů
Zubní ordinace MUDr. Jana Kouklová
S radostí Vám oznamujeme, že rozšiřujeme pracovní a ordinační dobu v naší ordinaci.
Nová ordinační doba:
PO 8:00 – 16:00
ÚT 8:00 – 16:00
ČT 8:00 – 16:00
PÁ 8:00 – 16:00
Nabízíme Vám možnost pohotovostního ošetření ve večerních hodinách i o víkendech mezi 8:00 až
10:00 po domluvě na telefonním čísle +420 777 307 389.
Přijímáme nové pacienty. Neváhejte se objednat.
Zubní ordinace Kralovice, Na Palcátech 587, tel.: +420 377 423 600
.
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Změna na sběrném dvoře Jesenice
Od 1. 8.2022 došlo ke změně vedoucího sběrného dvora:
Zabavík Josef, tel. 771273883 (pouze během provozní doby)
e-mail: sbernydvur@jesenice-ra.cz
Provozní doba:
Úterý
12.00 - 17.00
Pátek
12.00 - 17.00
Sobota
8.00 - 11.00
12.00 - 17.00
(Ostatní dny a státní svátky zavřeno)

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
15. 10. a 12. 11. 2022 - 9.45 hod.
20. 10. 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
Obřadní dny (soboty) stanovené MěÚ Jesenice na rok 2022
říjen
8.10.
listopad
12.11.
prosinec
10.12.
Máte-li námět či konkrétní příspěvek do Občasníku, napište nám na e-mail:
obcasnik@jesenice-ra.cz
Třídění odpadu
10 516 707 obyvatel má možnost třídit odpad (99 %)
7 677 196 občanů třídí odpad (73 %)
1 022 963 tun obalového materiálu se vytřídilo v r. 2021
678 446 nádob na tříděný odpad je rozmístěno v ČR
89 metrů je průměrná vzdálenost k nádobám
!!! Nevíte-li si rady, kam který odpad patří, můžete si v abecedním seznamu na
webu firmy EKO.KOM, a. s., www.samosebou.cz/kampatri/ zjistit potřebné informace.
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